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ಪರಮ ಗೀತ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1026
ಯೆ ಾಯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1038
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ಾಕೋಬನು . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1888
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ಆದಿ ಾಂಡ
ಭೂಲೋಕ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡದು್ದ

1ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 2 ಭೂಮಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಬರಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿತು್ತ.
ದೇವ ಾತ್ಮನು ಜಲಸಮೂಹಗಳಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.*

ದಲನೆ ದಿನ— ಬೆಳಕು
3 ಆಗ ದೇವರು, “ಬೆಳ ಾಗಲಿ” ಅನ್ನಲು ಬೆಳ ಾಯಿತು. 4 ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು.

ಬಳಿಕ ದೇವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 5 ದೇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ
ಾತಿ್ರಯೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿ ದಲನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.
ಎರಡನೆ ದಿನ— ಆ ಾಶ

6ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಜಲಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಗುಮಟ†ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅದು ಕೆಳ ಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ
ಮೇ ಾ್ಭಗದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು. 7 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಗುಮಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಅದರ ಕೆಳ ಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭಗದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 8 ದೇವರು
ಆ ಗುಮಟಕೆ್ಕ ಆ ಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಎರಡನೆ
ದಿನ ಾಯಿತು.
ಮೂರನೆ ದಿನ— ಒಣನೆಲಮತು್ತ ಸಸ್ಯಗಳು

9 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಣನೆಲವು ಾಣಿಸಲಿ”
ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 10ದೇವರು ಒಣನೆಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯೆಂದೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ
ಸಮುದ್ರವೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

11 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಸಸ್ಯ ಾಶಿಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಲಿ; ಬೀಜಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು
ಬೆಳೆಯಲಿ; ತನ್ನತನ್ನ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಹಣಿ್ಣನಮರಗಳುಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆಬೆಳೆಯಲಿ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇಆಯಿತು. 12ಸಸಿಗಳುಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬೆಳೆದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಜ ಫಲಿಸುವ ಗಿಡಗಳೂಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವಮರಗಳೂಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಸಿಯು
ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಬೀಜವನು್ನ ಫಲಿಸಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

13ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿಮೂರನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.
ಾಲ್ಕನೆ ದಿನ— ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ

14 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಗಳನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ವಿಶೇಷ ಾದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿದು್ದ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಮಯಗಳನೂ್ನ
ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಷರ್ಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 15ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದು್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನು್ನ
ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಎರಡು ದೊಡ್ಡಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಹಗಲ ಾ್ನಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೊಡ್ಡಬೆಳಕನೂ್ನ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ನಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕಬೆಳಕನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ಸಹ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 17 ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 18 ಹಗಲನು್ನ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳಲೆಂದು ದೇವರು ಈ ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಇವು ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ
ಕಂಡವು.

19ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿ ಾಲ್ಕನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.

* 1:2: ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಪ ಂದು ಗೂಡಿನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಮೇಲೆ
ಾ ಾಡುವಂತೆ” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. † 1:6: ಗುಮಟ ಾಯುಮಂಡಲ.
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ಐದನೆ ದಿನ—ಮೀನುಗಳುಮತು್ತ ಪ ಗಳು
20ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜಲಚರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ

ಪ ಗಳು ಾ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು. 21ಹೀಗೆದೇವರುಸಮುದ್ರದಬೃಹ ಾ ಾರದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ,ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪ ಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಪ ಗಳು
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

23ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿ ಐದನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.

ಆರನೆ ದಿನ— ನೆಲ ಾ್ರಣಿಗಳುಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರು
24 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ

ಹುಟಿ್ಟಸಲಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯದೊಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳುಮತು್ತ ಹರಿ ಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳುಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

25ಹೀಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ, ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹರಿ ಾಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

26 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಈಗ ಾವು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸೋಣ. ಮನುಷ ್ಯರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಲಿ”
ಅಂದನು.

27ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಗ ಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು. 28ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ನೀವುಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಜೀವಿಯಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು.

29 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ, “ಬೀಜಫಲಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುವಎ ಾ್ಲಮರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆಆ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 30ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ
ಸಸ್ಯ ಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

31ದೇವರು ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ,ಅವುಆತನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.
ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿ ಆರನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.

2
ಏಳನೆ ದಿನ— ವಿ ಾ್ರಂತಿ

1 ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯೂ ಆ ಾಶವೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು. 2 ದೇವರು
ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ದೇವರು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವು “ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಿನ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಾನವನ ಾ್ರರಂಭ
4 ಇದು ಆ ಾಶದ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ

ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈ ಚರಿತೆ್ರ. 5 ಆಗ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾವ ಮರಗಿಡಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೇ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
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6 ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು* ಚಿಮಿ್ಮಬಂದು ನೆಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 7 ಹೀಗಿರಲು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನೆಲದಿಂದ ಮಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಊದಿದನು. ಆಗ ಮನುಷ ್ಯನು ಸಜೀವಿ ಾದನು. 8 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
9 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ತೋಟದ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಜೀವ ಾಯಕ ಮರವನೂ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಕೊಡುವ
ಮರವನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು.

10 ಏದೆನಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಯು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಬಳಿಕ ಅದೇ
ನದಿಯು ಾಖೆಗ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಾಲು ್ಕ ಉಪನದಿಗ ಾಯಿತು. 11 ದಲನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಪೀಶೋನ್.
ಹವೀಲದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಇದೇ. 12ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯಬಂ ಾರದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ
ಗುಗು್ಗಲ ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನವೂದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು. 13ಎರಡನೆನದಿಯಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್. ಇಥಿ ೕಪಿಯ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಇದೇ. 14ಮೂರನೆನದಿಯಹೆಸರುಟೈಗಿ್ರಸ್. ದ ಣಅಸಿ್ಸೕರಿಯದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. ಾಲ್ಕನೆ ನದಿಯಹೆಸರುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್.

15 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಏದೆನ್ ತೋಟಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ವ್ಯವ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 16ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು

ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಾವಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು. 17ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದುಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಕೊಡುವಮರದಹಣ್ಣನು್ನ ಾತ್ರ ನೀನು ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಒಂದುವೇಳೆ
ಆಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನೀನು ಾಯುವೆ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ದಲನೆ ಸಿ್ತ ್ರೕ
18ಬಳಿಕದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ

ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಹ ಾರಿಣಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.
19 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಶುವನೂ್ನ

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 20 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಮನುಷ ್ಯನು
ಅನೇ ಾನೇಕ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ
ಸಹ ಾರಿಣಿಯನು್ನ ಅವನು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 21ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಢ ಾದ
ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವನ ದೇಹದ ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಂಸದಿಂದಮುಚಿ್ಚದನು. 22ಆತನುಮನುಷ ್ಯನ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಅವಳನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 23ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,

“ಈಗ ಸರಿ,ಈಕೆ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದಳೆ.
ಈಕೆಯಎಲುಬುಗಳು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಈಕೆಯದೇಹವು ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಈಕೆಮನುಷ ್ಯನಿಂದಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದವಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಗೆ ಾನು ‘ಸಿ್ತ ್ರೕ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ” ಎಂದನು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.

25ಆಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
* 2:6: ನೀರು ಅಥ ಾ “ಇಬ್ಬನಿ.”
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3
ಾಪದ ಾ್ರರಂಭ

1ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾ್ರಣಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವುಅತಿಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದಮತು್ತ ಕುತಂತ್ರವುಳ್ಳ
ಜಂತು ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿತು್ತ. ಾವು ಅವಳಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಈ
ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನೂ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು
ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

2 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾವಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ! ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾವು
ತಿನ್ನಬಹುದು. 3ಆದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾತ್ರ ಾವು ತಿನ್ನಕೂಡದು. ದೇವರು ನಮಗೆ, ‘ತೋಟದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದು; ಆ ಮರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು
ಾಯುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ

ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆ ಮರವು ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಹಣು್ಣ ಆಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಆ
ಮರವು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಆಕೆ ಉ ಾ್ಸಹಗೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಆ
ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿಂದಳು; ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಗಂಡನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು ಸಹ
ಅದನು್ನ ತಿಂದನು.

7 ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷನಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲಯೂ ಬದ ಾವಣೆಗ ಾದವು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು.
ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕಂಡವು. ಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಿಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅಂಜೂರದಎಲೆಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ೕಡಿಸಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.

8 ಅಂದು ಸಂಜೆ ತಂ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತರಲು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆತನ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ತೋಟದ ಮರಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 9 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಕೇಳಿದನು.

10ಅದಕೆ್ಕ ಪುರುಷನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ
ಾನು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ದೇವರುಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನುಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವೆಎಂದುನಿನಗೆಹೇಳಿದವರು ಾರು? ವಿಶೇಷ ಾದ

ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀನು ತಿಂದೆ ಾ? ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕಪುರುಷನು, “ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಆಮರದಹಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು;ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ತಿಂದೆ”ಅಂದನು.
13ಆಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಆ ಾವಿನ ೕಸಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾನು ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ”ಅಂದಳು.
14ಆಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾವಿಗೆ,

“ನೀನು ಾಡಿದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದಿಂದ
ನಿನಗೂ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.*

ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ನಿನಗೆ ಹೀನಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ತೆವಳಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವೆ.

15ನೀನು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

* 3:14: ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ.”
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ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಅವಳಮಕ್ಕಳು† ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗಿರುವರು.
ನೀನು ಆಕೆಯಮಗನ ಾದವನು್ನ ಕಚು್ಚವೆ.

ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವನು” ಎಂದನು.

16ಬಳಿಕ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ,

“ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರು ಾಗ
ಬಹು ಸಂಕಟಪಡುವೆ.

ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ
ಬಹಳ ವೇದನೆಪಡುವೆ.

ನೀನು ಗಂಡನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ;
ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಳುವನು” ಎಂದನು.

17ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಪುರುಷನಿಗೆ,

“ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ.

ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯು ಫಲಿಸುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು.

18ಭೂಮಿಯು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು.
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವೆ.

19ನಿನ್ನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ಹರಿಯುವ ತನಕ
ನೀನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವೆ.

ನೀನು ಾಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವೆ.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮಣಾ್ಣಗುವೆ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಸ ಾ್ತಗ ಮತೆ್ತ ಮಣೆ್ಣೕ ಆಗುವೆ” ಎಂದನು.

20 ಆ ಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಾಮನು ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆಯೇಮೂಲ ಾಯಿ.
21 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ್ರಣಿಯ ಚಮರ್ದಿಂದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಾಮನಿಗೆ ಮತು್ತ

ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
22 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ನಮ್ಮಂ ಾದನು. ಈಗ ಮನುಷ ್ಯನು ಜೀವ ಾಯಕ ಮರದ ಹಣ್ಣನೆ್ನೕ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಾಮನನು್ನ ಅವನು ಉತ್ಪತಿ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನೆಲದಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಲು
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 24 ಅಲ್ಲದೆ ಏದೆನ್ ತೋಟವನು್ನ
ಸಂರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ತೋಟದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಬೆಂಕಿಯಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಈಖಡ್ಗವು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳತ್ತ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಧಗಧಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು ಾ್ತ
ಜೀವ ಾಯಕಮರದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತತು್ತ.

4
ದಲನೆಯ ಕುಟುಂಬ

† 3:15: ಅವಳಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರಶಃ, ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ನಿನ್ನ ಬೀಜಮತು್ತ ಅವಳ ಬೀಜ.”
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1 ಆ ಾಮ ಮತು್ತ ಹವ್ವಳು ಕೂಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವ್ವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಹವ್ವಳು,
“ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಾಯಿನ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

2 ಆಮೇಲೆ, ಹವ್ವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಈ ಮಗುವೇ ಾಯಿನನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲ.
ಹೇಬೆಲನು ಕುರುಬ ಾದನು ಾಯಿನನು ರೈತ ಾದನು.

ದಲನೆಯ ಕೊಲೆ
3 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಾಯಿನನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದನು. ಾಯಿನನು ಾನು

ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಕೆಲವು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದನು. 4 ಹೇಬೆಲನು ತನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೊಬಿ್ಬದ ಾಗಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಬೆಲನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು; 5 ಆದರೆ ಾಯಿನನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಾಯಿನನು ದುಃಖಿತ ಾದನುಮತು್ತ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6ಯೆಹೋವನು
ಾಯಿನನಿಗೆ, “ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಮುಖ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ? 7 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ, ಆ ಾಪವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಾಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು

ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಾಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ, “ ಾವು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಾಯಿನನು ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

9ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಿನನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಾಯುವು ಾಗಲಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ನನ್ನ

ಕೆಲಸವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನೆ್ನೕ ಕೊಲೆ ಾಡಿದೆ! ಅವನ

ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೂಗುತಿದೆ. 11 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದ ಸುರಿಸಿದ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಭೂಮಿಯು ಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ. 12 ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟಗ ಸಸಿಗಳು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀನು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಭೂಮಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೆ ಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ! 14 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ! ನನಗೆಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ! ಾನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ! ಾಯಿನನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಕೊಂದರೆ, ಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಾರೂ ಕೊಲ್ಲಕೂಡದೆಂದು
ಆ ಗುರುತು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

ಾಯಿನನ ಕುಟುಂಬ
16 ಾಯಿನನುಯೆಹೋವನಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದದೂರಹೊರಟುಹೋದನು. ಾಯಿನನು ನೋದು ಎಂಬ
ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಅದು ಏದೆನ್ ತೋಟಕೆ್ಕಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವುದು.

* 4:7: ನೀನು… ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥ ಾ “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಾಪವು ಾಗಿಲಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ನೀನು ಬೇ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬೇಕು.”
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17 ಾಯಿನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹನೋಕ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಾಯಿನನು ಒಂದುಊರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆಊರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ
ಇಟ್ಟನು.

18ಹನೋಕನುಈ ಾದ್ಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಾದನುಮೆಹೂ ಾಯೇಲಎಂಬಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಮೆಹೂ ಾಯೇಲನು ಮೆತೂ ಾಯೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮೆತೂ ಾಯೇಲನು
ಲೆಮೆಕ ಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.

19 ಲೆಮೆಕನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದಲನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಆ ಾ; ಎರಡನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಚಿ ಾ್ಲ. 20 ಆದಳಿಗೆ ಾ ಾಲ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಲನೇ
ಮೂಲಪಿತೃ. 21 ಆದಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನೇ ಯೂ ಾಲ. ಕಿನ್ನರಿಕೊಳಲುಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆಯೂ ಾಲನೇಮೂಲಪಿತೃ.

22ಚಿ ಾ್ಲಳಿಗೆ ತೂಬಲ್ ಾಯಿನ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನೇಮೂಲಪಿತೃ. ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನ ತಂಗಿ ನಯ ಾ.
23ಲೆಮೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:

“ಆ ಾ, ಚಿ ಾ್ಲ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ!
ಲೆಮೆಕನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಾಯ ಾಡಿದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ,

ಒಬ್ಬಯುವಕನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ.

24 ಾಯಿನನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿ ಾಗುವುದು!
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳರಷು್ಟ ಶಿ ಾಗುವುದು!”
ಸೇತಮತು್ತ ಎನೋಷ್

25 ಆ ಾಮನು ತಿರಿಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಲು, ಆಕೆಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಹವ್ವಳು,
“ದೇವರು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಯಿನನು ಕೊಂದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ದೇವರು
ನನಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 26 ಸೇತನು
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಎನೋಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.†

5
ಆ ಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ

1 ಇದು ಆ ಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ
ಾಡಿದನು. 2 ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಗ ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
3 ಆ ಾಮನು 130 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಆ ಮಗನು ರೂಪದಲಿ್ಲ

ಆ ಾಮನಂತಿದ್ದನು. ಆ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಸೇತನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಆ ಾಮನು 800 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. 5ಹೀಗೆ ಆ ಾಮನು ಒಟು್ಟ 930 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

6 ಸೇತನು 105 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಎನೋಷ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 7 ಎನೋಷನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೇತನು 807 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇತನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 8ಹೀಗೆ ಸೇತನು ಒಟು್ಟ 912 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.
† 4:26: ಜನರು… ಇಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಯೆಹೋವ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು.”
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9 ಎನೋಷನು 90 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಕೇ ಾನ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ಕೇ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಎನೋಷನು 815 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 11ಹೀಗೆ ಎನೋಷನು ಒಟು್ಟ 905 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

12 ಕೇ ಾನನು 70 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅವನು ಮಹಲಲೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
13ಮಹಲಲೇಲನು ಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆ ಕೇ ಾನನು 840ವಷರ್ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೇ ಾನನು
ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 14 ಹೀಗೆ ಕೇ ಾನನು ಒಟು್ಟ 910 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

15ಮಹಲಲೇಲನು 65ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗಯೆರೆದಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 16ಯೆರೆದನುಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಮಹಲಲೇಲನು 830 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 17ಹೀಗೆಮಹಲಲೇಲನು ಒಟು್ಟ 895 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

18 ಯೆರೆದನು 162 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಹನೋಕ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ಹನೋಕನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆದನು 800 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 20ಹೀಗೆಯೆರೆದನು ಒಟು್ಟ 962 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

21ಹನೋಕನು 65ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗಮೆತೂಷೆಲಹಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 22ಮೆತೂಷೆಲಹನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ 300 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 23 ಹೀಗೆ ಹನೋಕನು ಒಟು್ಟ 365 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. 24ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಮರೆ ಾದನು.

25 ಮೆತೂಷೆಲಹನು 187 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಲೆಮೆಕ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 26 ಲೆಮೆಕನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೆತೂಷೆಲಹನು 782 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ
ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 27 ಹೀಗೆ ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಒಟು್ಟ 969 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

28 ಲೆಮೆಕನು 182 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 29 ಲೆಮೆಕನು, “ ಾವು ರೈತ ಾಗಿ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ, ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಮಗನು
ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ನೋಹ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

30 ನೋಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಲೆಮೆಕನು 595 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 31 ಹೀಗೆ ಲೆಮೆಕನು ಒಟು್ಟ 777 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

32 ನೋಹನು 500 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

6
ಜನರ ದುಷ್ಟತನ

1ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
2-4ಜನರದುಷ್ಟತನಈಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ದೇವಪುತ್ರರು ತಮಗೆಬೇ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಾದರು.
ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ ಾಲದನಂತರ ನೆಫೇಲಿಯರು ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.*
ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ಜನರು ಕೇವಲ ಾನವರಷೆ್ಟ; ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅವರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ

ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಕೂಡದು. ಅವರು 120 ವಷರ್ ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡುವೆನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.
* 6:2-4: ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು … ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು ಅಥ ಾ “ದೇವಪುತ್ರರು ಾನವರ ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅನಂತರವೂ ನೆಫೇಲಿಯರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ವೀರರಿಗೆ
ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟವರು.”
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5 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬ ದುಷ್ಟ ಾಗಿದು್ದ ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. 6 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೆಹೋವನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಭೂಮುಖದಿಂದ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಜಂತುವನೂ್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ದುಃಖ ಾಯಿತು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

8ಆದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನೇ ನೋಹ.

ನೋಹಮತು್ತ ಮ ಾ ಜಲಪ್ರಳಯ
9 ಇದು ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು; ಾ ಾಗಲೂ

ದೇವರನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10ಅವನಿಗೆಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಶೇಮ್, ಾಮ್,ಯೆಫೆತ್.
11-12 ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಜನರಿಂದ ಅದು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.

ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹಿಂಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ; ಜನರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಪ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಎ ಾ್ಲ

ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 14ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾವೆಯನು್ನ ತು ಾಯಿಮರದಿಂದ ತ ಾರಿಸು.
ಆ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ಇಡೀ ಾವೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಲೂ್ಲ ಹೊರ ಾಗದಲೂ್ಲ ಾಳವನು್ನ ಹಚು್ಚ.

15 “ನೀನು ತ ಾರಿಸುವ ಾವೆಯು ಾನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ನಲವತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 16 ಕಿಟಕಿಯಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು
ಇಂಚು ಕೆಳಗಿರಲಿ. ಾವೆಯ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಗಿಲಿರಲಿ. ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಂತಸು್ತ ಮಧ್ಯಂತಸು್ತ ಮತು್ತ
ಕೆಳಂತಸು್ತ ಎಂಬಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳಿರಲಿ.

17 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮ ಾ
ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ತರುವೆನು. ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಯುವುದು. 18 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯಂದಿರು
ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗಂಡನೂ್ನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನೂ್ನ ಾವೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ
ಾ ಾಡು. 20 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಹರಿ ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದು ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ
ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ. 21ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೋಹನು ಾಡಿದನು.

7
ಜಲಪ್ರಳಯದ ಾ್ರರಂಭ

1 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಾಲದವರಲಿ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗು. 2 ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ೕಡಿಗಳನು್ನ (ಏಳು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ) ತೆಗೆದುಕೊ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ೕಡಿಯನು್ನ (ಒಂದು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನು್ನ)
ತೆಗೆದುಕೊ. 3 ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ೕಡಿಗಳನು್ನ (ಏಳು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ)
ತೆಗೆದುಕೊ. ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಾಶ ಾದಮೇಲೆ, ಇವು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. 4ಏಳು
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ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಈ ಮಳೆಯು ನಲವತು್ತ
ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಸುರಿಯುವುದು. ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನೂ್ನ ಾನು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಹನು
ಾಡಿದನು.
6 ಮಳೆಯು ಆರಂಭ ಾ ಾಗ ನೋಹನ ವಯಸು್ಸ ಆರುನೂರು ವಷರ್. 7 ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆ ಳಗೆ
ಹೋದನು. 8 ಎ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ 9 ನೋಹನೊಂದಿಗೆ ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋದವು. ದೇವರ
ಆ ಯಂತೆ ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋದವು. 10 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಜಲಪ್ರಳಯ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು.

11-13ಎರಡನೆತಿಂಗಳಿನಹದಿನೇಳನೆಯದಿನದಂದುಭೂಮಿಯಕೆಳಗಿರುವ ಾಗರದಸೆಲೆಗಳುಒಡೆದು
ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ನೀರು ಮೇಲೇರತೊಡಗಿತು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾರಿಮಳೆ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು.
ಆ ಾಶದ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಆ
ದಿನದಂದು ನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ನೋಹನು ಆರುನೂರು ವಷರ್ದ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಅವರು ಾವೆ ಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ
ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪಶುಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ
ಕಿ್ರಮಿಗಳುಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪ ಗಳು ಾವೆ ಳಗೆ ಇದ್ದವು. 15ಉಸಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಎರಡೆರ ಾಗಿ ಬಂದವು. 16ದೇವರ ಆ ಯಂತೆ ಈ
ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾವೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಆಗಯೆಹೋವನು ಾವೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು.
17ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವುನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ. ನೀರುಮೇಲೇರು ಾ್ತ ಾವೆಯನು್ನ

ಎತ್ತಲು ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲತೊಡಗಿತು. 18 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಾವೆಯೂ
ಭೂಮಿಯಿಂದಬಹುಮೇಲೆಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. 19ನೀರುಬಹಳ ಾಗಿಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ,ಎತ್ತರ ಾದಬೆಟ್ಟಗಳು
ಸಹ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. 20 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು. ಅತೀ ಎತ್ತರ ಾದ
ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

21-22 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಎ ಾ್ಲ ಪುರಷರು ಮತು್ತ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಸತು್ತಹೋದರು. ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು,ಪಶುಗಳು, ಾ್ರಣಿಗಳುಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದುಬಗೆಯಕಿ್ರಮಿಗಳು
ಸತು್ತಹೋದವು. 23ಹೀಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಶ ಾದನು; ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯು,ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಿ್ರಮಿಯು
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಯು ಾಶ ಾದವು. ಉಳಿದುಕೊಂಡವರೆಂದರೆ, ನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಾಗೂ ಅವನೊಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳು. 24 ನೂರೈವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

8
ಜಲಪ್ರಳಯದಮು ಾ್ತಯ

1 ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಳಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ನೀರು
ಕಡಿಮೆ ಾಗಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

2 ಆ ಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಮಳೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆ ಾಶದ ತೂಬುಗಳು ಮುಚಿ್ಚಹೋದವು.
ಭೂಸೆಲೆಗಳಿಂದ ಉಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದ ನೀರು ಸಹ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 3-4 ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ನೀರು ನೂರೈವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೆಯು ಅ ಾ ಾಟ್ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.
5 ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಾಗತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗಳು
ಾಣತೊಡಗಿದವು.
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6ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ,ನೋಹನು ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾವೆಯಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಿದನು.
7 ನೋಹನು ಒಂದು ಾಗೆಯನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಒಣಗುವವರೆಗೆ
ಆ ಾಗೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 8 ನೆಲ ಒಣಗಿದೆಯೇ, ತೇವ ಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೋಹನು ಒಂದು ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಸಹ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು.

9 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದ ಾರಣ, ಆ ಾರಿ ಾಳ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು. ನೋಹನು ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾವೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

10 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಹನು ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಮತೆ್ತ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. 11 ಆ
ಾಯಂ ಾಲವೂ ಾರಿ ಾಳ ನೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಅದರ ಕೊಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಮರದ
ಎಲೆಯಿತು್ತ. ಇದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲವಿದೆಯೆಂದು ನೋಹನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಏಳು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೋಹನು ಮತೆ್ತ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅದು ಈ ಸಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರಲಿಲ್ಲ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು ಾವೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು. ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿತು್ತ.
ಅಂದು ದಲನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ದಲನೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ನೋಹನಿಗೆ
ಆರುನೂರ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 14 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದೊಳಗೆ ನೆಲವೆ ಾ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

15-16 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆಯಿಂದಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ. 17ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳುಅಂದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು, ಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ.
ಅವುಗಳ ಸಂ ಾನವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ; ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ”ಅಂದನು.

18ಆದ್ದರಿಂದನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ,ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆಯಿಂದಹೊರಗೆ
ಬಂದನು. 19ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವು.

20 ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಶುದ್ಧ ಾದ ಕೆಲವು
ಪಶುಪ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡಿದನು.
21ಈ ಯಜ್ಞಗಳ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಯಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,

“ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ
ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತೆ್ತಂದೂ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಾಲ,
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಮ ಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ, ಚಳಿ ಾಲ, ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.

9
ಹೊಸ ಾ್ರರಂಭ

1 ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ
ಭಯಪಡುವುದು; ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು;
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಿ್ರಮಿಯೂ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೀನೂ
ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. 3 ದಲು, ನಿಮ್ಮ
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದು. 5 ಾವ ಾದರೂ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಾವ ಾ್ರಣಿ ಾದರೂ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾನು ಆ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
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6 “ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವನು ಮನುಷ ್ಯನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವನೋ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನೇ
ಸುರಿಸುವನು.”

7 “ನೋಹನೇ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ. ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8-9 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವ
ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಾವೆ ಳಗಿಂದ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೆ, ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡುವ ಾ ಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು

ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಾಶ ಾದವು. ಆದರೆಮತೆ್ತಂದಿಗೂಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲಪ್ರಳಯವುಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿ ಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಈ ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುತು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು. 13 ಾನು
ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ನನಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.

14 ಾನು ೕಡಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕವಿಸು ಾಗ, ೕಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ಾಣುವಿರಿ.
15 ಾನು ಈ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡು ಾಗ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಜಲಪ್ರಳಯವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.
16 ಾನು ೕಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡು ಾಗ, ಾಶ್ವತ ಾದ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನನಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗ ಡನೆ ಾನು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಈಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಾ್ರರಂಭ

18 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನೋಹನೊಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು:
ಶೇಮ್, ಾಮ್ಮತು್ತಯೆಫೆತ್ ( ಾಮನು ಾ ಾನನತಂದೆ.) 19ಈಮೂವರು ನೋಹನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರೇಮೂಲಪುರಷರು.

20 ನೋಹನು ರೈತ ಾದನು. ಅವನು ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟ ಾಡಿದನು. 21 ಒಮೆ್ಮ ಅವನು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದುಮತೆ್ತೕರಿದ್ದರಿಂದತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 22 ಾ ಾನನ
ತಂದೆ ಾದ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಗು ಾರದ
ಹೊರಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23ಆಗ ಶೇಮನು ಮತು್ತ ಯೆಫೆತನು ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ತಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಮು್ಮಖ ಾಗಿ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

24ಆಮೇಲೆನೋಹನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಕಿರಿಮಗ ಾದ ಾಮನು ಏನು ಾಡಿದನು ಎಂದುಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 25ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು,

“ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೀ ಾದ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು.

26ಅಲ್ಲದೆ ನೋಹನು,

“ಶೇಮನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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ಾ ಾನನು ಶೇಮನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ.
27ದೇವರುಯೆಫೆತನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಶೇಮನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾಸಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಾ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ನೋಹನು ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. 29 ನೋಹನು ಒಟು್ಟ
ಒಂಭೈನೂರೈವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು.

10
ಜ ಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ

1 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೇಮ್, ಾಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತ್. ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು
ಅನೇಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದರು. ಶೇಮನಿಗೂ ಾಮನಿಗೂಯೆಫೆತನಿಗೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:

ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು
2ಯೆಫೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್, ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್
ಮತು್ತ ತೀ ಾಸ್.

3ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ ್ಕನಸ್, ರೀಫತ್ಮತು್ತ ತೋಗಮರ್.
4 ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀ ಾ, ಾಷೀರ್ಸ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್ಮತು್ತ ದೋ ಾನೀಮ್.

5 ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ* ಜನರೆಲ್ಲರು ಯೆಫೆತನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಅವನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಮಗನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇತು್ತ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗ ಾದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಯಿತು್ತ.

ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
6 ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೂಷ್,ಮಿಚ್ರಯಿಮ್,ಪೂತ್ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.
7 ಕೂಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಸೆ ಾ, ಹವೀಲ, ಸ ಾ್ತ, ರಗ್ಮ ಮತು್ತ ಸಬ್ತ ಾ.
ರಗ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.

8 ಕೂಷನಿಗೆ ನಿ ್ರೕದನೆಂಬ ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು. ನಿ ್ರೕದನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಮ ಾಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದ ದಲನೆಯ ಭೂ ಾಜ ಾದನು. 9ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಚತುರ
ಬೇಟೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, “ಅವನು ನಿ ್ರೕದನಂತೆ,
ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಚತುರ ಬೇಟೆ ಾರ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

10 ನಿ ್ರೕದನ ಾಜ್ಯವು ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ, ಯೆರೆಕ್ ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕ್ಕದ್ ಮತು್ತ
ಕಲೆ್ನೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. 11-12ನಿ ್ರೕದನು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಹೋದನು. ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ
ನಿನೆವೆ, ರೆಹೋಬೋತೀರ್, ಕೆಲಹ ಮತು್ತ ರೆಸೆನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ರೆಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣವು
ನಿನೆವೆಗೂ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣ ಾದ ಕೆಲಹಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

13-14ಮಿಚ್ರಯಿಮನು ಲೂದ್, ಅ ಾಮ್, ಲೆ ಾಬ್, ನಪ್ತಹ್, ಪತು್ರಸ್, ಕಸು್ಲಹ್ಯ ಮತು್ತ ಕ ್ತೕಯರ್
ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಕಸು್ಲಹ್ಯರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಿತೃಗಳು.

15 ಾ ಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಾ ಾನನ ದಲನೆಯ ಮಗನೇ ಸೀದೋನ್. ಇವನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ಮೂಲಪಿತೃ. 16-18 ಾ ಾನನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ,
ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ,ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ,ಅ ಾರ್ದಿಯರಿಗೆ,ಚೆ ಾರಿಯರಿಗೆಮತು್ತ ಹ ಾತಿಯರಿಗೆ
ಮೂಲಪುರುಷನು.

* 10:5: ತೀರ ಪ್ರದೇಶಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
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ಾ ಾನನ ಕುಟುಂಬಗಳುಪ್ರಪಂಚದ ಾ ಾ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 19 ಾ ಾನ್ಯರ ಸೀಮೆಯು
ಸೀದೋನಿನ ಉತ್ತರದಿಂದಿಡಿದು ಗೆ ಾರಿನ ದ ಣದವರೆಗೂ, ಾಜಾದಿಂದ ಪೂವರ್ದ ಸೊದೋಮ್
ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ,ಅ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಗಳಿಂದ ಲೆ ಾದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ.

20ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಜ ಾಂಗಗ ಾದರು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು
21ಶೇಮನುಯೆಫೆತನ ಅಣ್ಣ. ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಬರನೂ ಒಬ್ಬನು. ಎಬರನು ಹೀಬೂ್ರ ಜನರ

ಮೂಲಪಿತೃ.

22ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಏ ಾಮ್,ಅಶೂ್ಶರ್,ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್.
23ಅ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಊಸ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ಮತು್ತ ಮಷ್.
24ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನ ತಂದೆ,
ಶೆಲಹನು ಎಬರನ ತಂದೆ.
25 ಎಬರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಜ ಾಂಗಗಳು ವಿಂಗಡ ಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು; ಎರಡನೆಯ ಮಗನ
ಹೆಸರು ಾ್ತನ್.

26 ಾ್ತನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಪ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್ ಮತು್ತ ಯೆರಹ,
27ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿ ಾ್ಲ. 28ಓ ಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 29ಓಫೀರ್, ಹವೀಲ
ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್. 30ಇವರೆಲ್ಲರೂಮೇ ಾ ಸೀಮೆಯನು್ನ ದಲುಗೊಂಡುಪೂವರ್ದಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಸೆಫಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೇ ಾ ಸೀಮೆಯಿತು್ತ.

31 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಕುಟುಂ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ದೇ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

32 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಂಶಗಳವರ ಪಟಿ್ಟಯಿದು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡವರು ಈ ವಂಶಗಳವರೇ.

11
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಭಜನೆ

1 ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ಒಂದೇ ಾಷೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಒಂದೇ ಾಷೆಯ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಜನರು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಶಿ ಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 3ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ಬನಿ್ನ, ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಟ್ಟ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ

ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕಲು್ಲಗಳಬದ ಾಗಿಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಾರೆಗೆಬದ ಾಗಿ ಕಲ್ಲರಗನೂ್ನಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
4ಬಳಿಕಅವರು, “ ಾವು ನಮ ಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂಥ ಗೋಪುರವನೂ್ನ

ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಾವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಗೋಪುರವನೂ್ನ ನೋಡಲು ಇಳಿದುಬಂದನು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ

ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು 6ಯೆಹೋವನು, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಾಷೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾ್ರರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಮುಂದೆ ಏನು
ಬೇ ಾದರೂ ಾಡಲುಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಾವುಕೆಳಗೆಹೋಗಿಅವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಾರು ಾರು
ಾಡೋಣ; ಆಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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8 ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 9ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಾಷೆಯನು್ನ
ಾರು ಾರು ಾಡಿದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
10 ಇದು ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ಜಲಪ್ರಳಯದ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಶೇಮನು 100

ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅಪರ್ಕ್ಷದ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಶೇಮನು 500 ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

12ಅಪರ್ಕ್ಷದನು 35 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಶೆಲಹ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಶೆಲಹನು ಜನಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅಪರ್ಕ್ಷದನು 403 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

14ಶೆಲಹನು 30ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಎಬರಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 15ಎಬರನು ಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆ
ಶೆಲಹನು 403ವಷರ್ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

16ಎಬರನು 34ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಪೆಲೆಗಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 17ಪೆಲೆಗನು ಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆ
ಎಬರನು 430 ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

18 ಪೆಲೆಗನು 30 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ರೆಗೂವ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ರೆಗೂವನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಗನು 209 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

20 ರೆಗೂವನು 32 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸೆರೂಗ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 21 ಸೆರೂಗನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ರೆಗೂವನು 207 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

22 ಸೆರೂಗನು 30 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಹೋರ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 23 ಾಹೋರನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಸೆರೂಗನು 200 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

24 ಾಹೋರನು 29 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತೆರಹ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 25 ತೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಾಹೋರನು 119ವಷರ್ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

26 ತೆರಹನು 70 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅ ಾ್ರಮ, ಾಹೋರ, ಾ ಾನ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.
ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ

27 ಇದು ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ತೆರಹನು ಅ ಾ್ರಮ, ಾಹೋರ ಮತು್ತ ಾ ಾನ ಎಂಬವರ
ತಂದೆ. ಾ ಾನನು ಲೋಟನ ತಂದೆ. 28 ಾ ಾನನು ಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಾದ ಊರ್
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನ ತಂದೆ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 29 ಅ ಾ್ರಮ
ಮತು್ತ ಾಹೋರ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ಾರಯಳು. ಾಹೋರನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಿ ಾ್ಕ. ಈಕೆಯು ಾ ಾನನ ಮಗಳು. ಾ ಾನನು ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕ ಎಂಬವರ
ತಂದೆ. 30 ಾರಯಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ, ಆಕೆ ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು.

31 ತೆರಹನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿನ ಊರ್ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ಾ ಾನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ತೆರಹನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ರಮನನೂ್ನ ತನ್ನ ಮ್ಮಗನೂ
ಾ ಾನನಿಗೆ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಲೋಟನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನಗೆ ಸೊಸೆಯೂ ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಾರಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು.
32ತೆರಹನು ಇನೂ್ನರೈದು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
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12
ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ

1ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;

ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಾಗುವಂತೆ* ಾಡುವೆನು.
3ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;

ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ

ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ ಾನಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮನ ಪ್ರ ಾಣ

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು. ಅವನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. ಅವನೊಡನೆ ಲೋಟನು ಸಹ ಹೋದನು. ಆಗ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. 5ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ರಮನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಯಳನೂ್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಮಗಿದ್ದ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕರು ಸಹ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅ ಾ್ರಮನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
6 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವನು್ನ
ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ೕರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

7ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನುಯೆಹೋವನನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 8ಆಮೇಲೆ ಅ ಾ್ರಮನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮನು
ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ. ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಅವನುಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 9 ತರು ಾಯ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೆಗೆವ್ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮ

10 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ; ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಬೆಳೆಯಲು
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. 11 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾರಯಳುರೂಪವತಿ ಾಗಿರುವುದುಅ ಾ್ರಮನಿಗೆತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಹೋಗುವ ದಲೇ,
ಅ ಾ್ರಮನು ಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ರೂಪವತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಂಡಸರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿ, ‘ಈಕೆಇವನಹೆಂಡತಿ’ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸುವರು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆಗ
* 12:2: ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು ಎಂಬಥರ್ವನೂ್ನ ಇದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು
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ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ಾವಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದಯೆತೋರುವರು. ಹೀಗೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಾ್ರಣಉಳಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಂತೆಯೇ ಅ ಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಂಡಸರು ಾರಯಳನು್ನ ಕಂಡು ಈಕೆ
ತುಂಬ ರೂಪವತಿ ಎಂದರು. 15 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೆಲವು ಾಯಕರು ಸಹ ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಅ ೕಘ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಾಯಕರು
ಾರಯಳನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 16ಅ ಾ್ರಮನು ಾರಯಳ ಸಹೋದರನೆಂದು ಾವಿಸಿ
ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 18 ಆಗ ಫರೋಹನು
ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿರುವೆ; ಾರಯಳು ನಿನಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? 19 ‘ಈಕೆ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಾಕೆ
ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿನಗೇ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು; ಅವರು ತ ್ಮಡನೆ ಇದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.

13
ಾ ಾನಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮನಮರುಪ್ರ ಾಣ

1 ಅ ಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಲೋಟನು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ
ಇದ್ದನು. 2ಆಗ ಅ ಾ್ರಮನು ತುಂಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಶುಗಳಿದ್ದವು; ಬಹಳ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿದ್ದವು.

3ಅ ಾ್ರಮನುತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿನೆಗೆವ್ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇತೇಲಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು.
ಅವನು ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೂ್ಕ ಆಯಿ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ಇದು. 4ಅ ಾ್ರಮನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಈ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಅ ಾ್ರಮನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದು್ದ ಈ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ.

ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಲೋಟನು ಅಗಲಿದು್ದ
5 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಸಹ ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಲೋಟನಿಗೂ ಸಹ

ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ ಪಶುಹಿಂಡುಗಳೂ ಗು ಾರಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಅ ಾ್ರಮನಿಗೂ ಲೋಟನಿಗೂ ಬಹಳ
ಪಶುಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ೕಷಣೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವು ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 7ಅ ಾ್ರಮನ ಮಂದೆ ಾಯುವವರು
ಮತು್ತ ಲೋಟನ ಮಂದೆ ಾಯುವವರು ಾದ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ
ಪೆರಿಜೀಯರು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಾವ ಾ ಾ್ವದವೂ ಇರ ಾರದು. ನಿನ್ನ
ಜನರೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದು; ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಾವು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗೋಣ. ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ, ಾನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಲೋಟನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯೆ ಾ್ಲ ಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ನೀರಿರುವುದನು್ನ ಲೋಟನು ನೋಡಿದನು. (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯು ಚೋಗರ್ ತನಕಯೆಹೋವನ
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ತೋಟದಂತಿತು್ತ. ಅದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಫಲವ ಾ್ತಗಿತು್ತ.) 11ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಟನು ೕಡರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದರು. ಲೋಟನು ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 12 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಲೋಟನು
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು; ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೊದೋಮಿನವರೆಗೂ ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸೊದೋಮಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಾ ಾಗಲೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
14 ಲೋಟನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು,

ಉತ್ತರದ ಣಗಳ ಕಡೆಗೂ ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳ ಕಡೆಗೂ ನೋಡು. 15 ನೀನು ನೋಡುವ ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಾಗಿರುವುದು. 16 ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು.
ಾವ ಾದರೂಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಧೂಳಿನಕಣಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬಹು ಾದರೆನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ

ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅದರಷೆ್ಟೕ ಇರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು. ಅದರ
ಉದ್ದಗಲಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿರುವ ಮಮೆ್ರಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಇದು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

14
ಲೋಟನ ಸೆರೆ

1ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಫೆಲನು ಶಿ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು; ಅರಿ ೕಕನು ಎಲ್ಲ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು;
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಏ ಾಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು; ತಿ ಾ್ಗಲನು ಗೋಯಿಮದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಈ
ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೊದೋಮಿನ ಾಜ ಾದ ಬೆರಗನಿಗೂ ಗೊ ೕರದ ಾಜ ಾದ ಬಿಶರ್ಗನಿಗೂ ಅ ಾ್ಮಹದ
ಾಜ ಾದ ಶಿ ಾಬನಿಗೂ ಚೆಬೋಯೀಮಿನ ಾಜ ಾದ ಶೆಮೇಬರನಿಗೂ ಚೋಗರ್ ಎಂಬ ಬೇಲಗಿನ
ಾಜನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
3 ಈ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. (ಸಿದಿ್ದೕಮ್

ಕಣಿವೆಯುಈಗಉಪು ್ಪಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ). 4ಈ ಾಜರುಗಳುಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಅಧೀನದಲಿ್ಲಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
5 ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಾಜ ಾದ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ
ಾಜರುಗಳು ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಮತು್ತ
ಅವನೊಡನಿದ್ದ ಾಜರುಗಳು ಅಷ್ಟರೋತ್-ಕನರ್ಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೆಫಾಯರನೂ್ನ ಾಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜೂಜ್ಯರನೂ್ನ
ಾವೆಕೆ ಾರ್ತಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಮಿಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೋರಿಯರನು್ನ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಪ ಾನಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 7 ಆ
ಬಳಿಕ ಾಜ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಾದೇಶ್ ಎನು್ನವ ಎನಿ್ಮ ಾ್ಪಟಿಗೆ ಬಂದು
ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಚಚೋನ್ ಾಮರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

8ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ,ಸೊದೋಮಿನ ಾಜನೂಗೊ ೕರದ ಾಜನೂಅ ಾ್ಮಹದ ಾಜನೂಚೆಬೋಯೀಮಿನ
ಾಜನೂ ಬೇಲಗದ, ಅಂದರೆ ಚೋಗರದ ಾಜನೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದಂಡೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದರು. 9 ಅವರು ಏ ಾಮಿನ ಾಜ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಿಗೂ
ಗೋಯಿಮದ ಾಜ ತಿ ಾ್ಗಲನಿಗೂ ಶಿ ಾರಿನ ಾಜ ಅ ಾ್ರಫೆಲನಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಾರಿನ ಾಜ ಅರಿ ೕಕನಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಾಜರು ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದರು.
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10 ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲರಗಿನ ಕೆಸರುಕುಣಿಗಳು ಬಹಳಷಿ್ಟದ್ದವು. ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊ ೕರಗಳ ಾಜರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಈ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದರು;ಉಳಿದವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

11 ಗೆದ್ದವರು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳ ಜನರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 12 ಅ ಾ್ರಮನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು,ಅವನ
ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನು ಇಬಿ್ರಯ ಾದ ಅ ಾ್ರಮನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ರಮನು ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಮಮೆ್ರಯನ ತೋಪಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಮೆ್ರ, ಎಷೊ್ಕೕಲಮತು್ತ ಆನೇರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಸಹಿ ಾಡಿದ್ದರು.

ಅ ಾ್ರಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
14 ಲೋಟನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂ ಾಳುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅ ಾ್ರಮನು ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾನ್
ಊರಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 15 ಆ ಾತಿ್ರ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹ ಾತ್ತನೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದರು; ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಹೋ ಾದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 16 ಆಮೇಲೆ
ಶತು್ರಗಳು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೋಟನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅ ಾ್ರಮನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಲೋಟನೊಡನೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

17ಅ ಾ್ರಮನು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ ಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆಗ ಸೊದೋಮಿನ ಾಜನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಾವೆ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದನು. (ಈಗ ಇದಕೆ್ಕ ಾಜನ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)

ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು
18 ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಸಹ ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು.

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, 19ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:

“ಅ ಾ್ರಮನೇ,ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಆತನೇ.

20ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.”

ಅ ಾ್ರಮನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 21ಬಳಿಕಸೊದೋಮಿನ ಾಜನುಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟು್ಟಕೊ. ಶತು್ರಗಳು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಅ ಾ್ರಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 23 ನಿನ್ನ ಾಗಿರುವ ಾವುದನೂ್ನ
ಾನು ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;ಅದು ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಾದರ ಯ ಾ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

‘ ಾನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ
ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 24ನನ್ನ ೌವನಸ್ಥರು ತಿಂದಆ ಾರದಹೊರತುಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ಾವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದತಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ;



ಆದಿ ಾಂಡ 15:1 20 ಆದಿ ಾಂಡ 15:16

ಆನೇರ್,ಎಷೊ್ಕೕಲಮತು್ತ ಮಮೆ್ರಯರಿಗೆಅವರ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ಈಜನರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15
ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ರಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಾನೇ ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ದಮಸ್ಕದ ಎಲೀಯೆಜರನ ಾ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಮತೆ್ತ
ಅ ಾ್ರಮನು, “ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು
ನನಗಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಆಗಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ನೀನೇ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ; ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಡೆಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ನಂತರ ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಅ ಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದನು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. 7ಆತನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲಿ್ದೕಯರ
ಊರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನು. ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಗೆ ಈ ದೇಶವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ ಾವು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಮೂರು ವಷರ್ದ
ಒಂದು ಹಸುವನೂ್ನ ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಆಡನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನೂ್ನ ಒಂದು ಾರಿ ಾಳವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಅ ಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅ ಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಹೋಳು ಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅ ಾ್ರಮನು ತುಂಡಿಗೆ ತುಂಡನು್ನ ಎದು ಾಗಿಟ್ಟನು.
ಅ ಾ್ರಮನು ಪ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಹೋಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ
ಪ ಗಳು ಆ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾರಿ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅ ಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಾಯಂ ಾಲ ಾಯಿತು, ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ ಾಗ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಢ ನಿದೆ್ರ ಬಂದಿತು.
ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಗರ್ತ್ತ ಾಯಿತು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಪರದೇಶಿಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವರು. ಅಲಿ್ಲನಜನರುಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾನೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಧೆಪಡುವರು. 14 ಆದರೆ ಾನೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡಿದ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವರು. ನಿನ್ನ

ಜನರು ಅದನು್ನ ಬಿಡು ಾಗ ತ ್ಮಡನೆ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
15 “ನೀನು ತುಂ ಾ ಮುದುಕ ಾಗುವ ತನಕ ಜೀವಿಸಿ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ

ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು. 16 ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಜನರು ಈ ಾಡಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಾನೇ ಶಿ ಸುವೆನು. ಇದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿ.
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ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅ ೕರಿಯರು ಅಂಥ ಶಿ ಅನುಭವಿಸುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಕಡಿದು ಾಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಗಳ
ದೇಹದಎರಡೆರಡುಹೋಳುಗಳುಇನೂ್ನ ನೆಲದಮೇಲೆಇದ್ದವು. ಆಸಮಯದಲಿ್ಲಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆಹೊಗೆಮತು್ತ
ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀವಿಟಿಗೆಯು ಈ ತುಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಯಿತು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ
ಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ನದಿಯಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂ
ಇರುವ ಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 19 ಇದು ಕೇನಿಯರ, ಕೆನಿಜೀಯರ, ಕದೊ್ಮೕನಿಯರ, 20 ಹಿತಿ್ತಯರ,
ಪೆರಿಜೀಯರ, ರೆ ಾಯರ, 21ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16
ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದ ಾಗರಳು

1 ಾರಯಳುಅ ಾ್ರಮನಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಾರಯಳಿಗೆಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯಿದ್ದಳು.
ಅವಳ ಹೆಸರು ಾಗರಳು. 2 ಾರಯಳು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಾಗರಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನಮಗುವಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾರಯಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು.
3 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನಿಗೆ ಬಂದು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ
ಾರಯಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಗರಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಾಗರಳು ಆಕೆಯ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 4 ಾಗರಳು ಅ ಾ್ರಮನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾ ಾಗ ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿ ಾದ
ಾರಯಳನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸತೊಡಗಿದಳು. 5ಆಗ ಾರಯಳುಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಾರಣ.
ಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ ಮತು್ತ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

6ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು ಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ಾಗರಳಯಜ ಾನಿ. ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಏನುಬೇ ಾದರೂ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರಯಳು ಾಗರಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದಳು. ಆಗ ಾಗರಳು

ಓಡಿಹೋದಳು.
ಾಗರಳಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ

7 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾಗರಳನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಒರತೆ ಂದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಆ
ಒರತೆಯು ಶೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 8 ದೇವದೂತನು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾಗರಳೇ, ನೀನು
ಾರಯಳ ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಕೆ ಇಲಿ್ಲರುವೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾಗರಳು, “ನನ್ನಯಜ ಾನಿ ಾದ ಾರಯಳಬಳಿಯಿಂದಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು.

9ಯೆಹೋವನದೂತನು ಾಗರಳಿಗೆ, “ ಾರಯಳುನಿನ್ನಯಜ ಾನಿ. ನೀನುಆಕೆಯಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾಗರಳಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು”ಅಂದನು.

11ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ,

“ ಾಗರಳೇ,ಈಗ ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರುವೆ;
ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

12ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಗಡು ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವನು.

ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು;
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ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವರು.
ಅವನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ

ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು.”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು, “ಈಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ

ನನ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ‘ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ದೇವರು’ ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾವಿಗೆ ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿ (ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿ. ಇದರಥರ್: “ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ
ಜೀವಸ್ವರೂಪನ ಾವಿ.”) ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಈ ಾವಿಯು ಾದೇಶಿಗೂ ಬೆರೆದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದೆ.

15 ಾಗರಳು ಅ ಾ್ರಮನ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅ ಾ್ರಮನು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಎಂಭ ಾ್ತರು ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಜನಿಸಿದನು.

17
ಸುನ್ನತಿ— ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ತೊಂಭತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ ಾನು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು. 2 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅ ಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,

4 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡುವ ಾ ಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ: 5 ‘ಅ ಾ್ರಮ’ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ
ನಿನಗೆ ‘ಅಬ್ರ ಾಮ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವರು; ಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗುವೆ. 6 ಹೊಸ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವವು;
ಾಜರುಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಬರುವರು. 7 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಾನೇ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 8 ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 10 ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ನಿಬಂಧನೆಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು. 11-12 ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎಂಟು
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು; ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಸೇವಕರಿಗೂ, ಪರದೇಶದಿಂದ ಕೊಂಡುತಂದ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. 13-14 ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಲೇಬೇಕು.
ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಸುನ್ನತಿಯೇ ದೈಹಿಕ
ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಾರಣ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇ ಾಕನು ಾ ಾ್ದನದಮಗನು
15ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ, ಾರಯಳಿಗೆ ಾನು ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಾ ಾ. 16 ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ನೀನೇ ಅವನ ತಂದೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಆಕೆಯು
ಮೂಲ ಾತೆ ಾಗಿರುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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17ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನಗು ಾ್ತ,
“ನನಗೆ ನೂರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನನಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾರಳಿಗೆ
ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯಲುಆಕೆಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

18 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಜೀವಿಸ ಾರದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.
ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇ ಾಕ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವನೊಡನೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
20“ನೀನುಇ ಾ್ಮಯೇಲನಬಗೆ್ಗ ಾಡಿದಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.

ಅವನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಹನೆ್ನರಡು ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವನು
ತಂದೆ ಾಗುವನು. ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗುವುದು. 21 ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾಕನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾರಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ಇ ಾಕನು.
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಹುಟು್ಟವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 23ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪರದೇಶಿಯರಿಂದ ಕೊಂಡುತಂದಿದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

24 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
25 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ
ಅವನಮಗನಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. 27ಅಬ್ರ ಾಮನಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು.

18
ಮೂವರು ಸಂದಶರ್ಕರು

1ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಮೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಓಕ್ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲ ಬಳಿ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ,
3 “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಾನು
ನಿಮಗೆಊಟವನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವುಬೇ ಾದಷು್ಟಊಟ ಾಡಿದನಂತರನಿಮ್ಮಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಮೂವರು ಪುರಷರು, “ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು”ಅಂದರು.
6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಾರಳಿಗೆ, “ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಬೇಗನೇ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಊಟಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಮೂವರಿಗೆ ಾಂಸದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಬಡಿಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಲನೂ್ನ ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೂವರು ಊಟ ಾಡು ಾಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

9ಆಪುರುಷರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಳೆ”ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಮತೆ್ತ ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ

ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಾರಳುಗು ಾರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡುಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆಈಸಂಗತಿಯೂಕೇಳಿಸಿತು.
11 ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಮತು್ತ ಾರಳೂ ತುಂಬ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ ಾಲ
ಆಗಿಹೋಗಿತು್ತ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾರಳಿಗೆ ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈ ಾಗಲೇ ನನಗೆ
ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ; ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ”ಅಂದುಕೊಂಡಳು.

13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾರಳು ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆಕೆಯು
ನಗು ಾ್ತ ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದುಂಟೇ? ಾನು ಮತೆ್ತ ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವೆನು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದೆ್ದೕ ಇರುವನು”ಅಂದನು.

15ಆದರೆ ಾರಳು ಭಯಪಟು್ಟ, “ ಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ”ಅಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಕಿ್ಕದು್ದ ನಿಜ!” ಅಂದನು.
16ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷರು ಹೋಗಲು ಎದು್ದನಿಂತರು. ಅವರು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಆ

ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ
ಹೋದನು.

ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹ
17 ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು: “ ಾನು ಈಗ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇ? 18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಹುಟು್ಟವುದು;
ಅವನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. 19 ಾನು ಅವನೊಡನೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಲೆಂದು ಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

20ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, “ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಅನೇಕ
ಸಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂದು
ಪರೀ ಸುವೆನು”ಅಂದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷರು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 23 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಹ
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? 24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ
ಏನು ಾಡುವೆ? ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ ೕ? ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ! ಅಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆ.
25 ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಕೊಂದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯವರೂ
ಕೆಟ್ಟವರೂ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ನೀನು ಲೋಕದವರಿಗೆಲ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. ನೀನು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26ಆಮೇಲೆಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಾನು

ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು” ಎಂದನು.
27 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಕೇವಲ ಧೂಳು

ಮತು್ತ ಬೂದಿ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು. 28 ಒಂದುವೇಳೆ ಐದು ಮಂದಿ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದು್ದ ನಲವತೆದು ಮಂದಿ ಾತ್ರ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನುಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಲವತೆದುಮಂದಿನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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29ಮತೆ್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಕೇವಲ ನಲವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಲವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30ಆಮೇಲೆಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವೆ:

ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೇವಲಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೂ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
31ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ

ಕೇಳುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಏನು ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇದೊಂದು

ಸಲ ಾತ್ರ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವೆ. ಹತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ ಏನು ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ, ಅದನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
33 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

19
ಲೋಟನ ಸಂದಶರ್ಕರು

1 ಆ ಾಯಂ ಾಲ, ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರು ಸೊದೋಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳ
ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಟನು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡು, ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
2ಲೋಟನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬನಿ್ನ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಪಚರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಾತಿ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವದೂತರು, “ಈಚೌಕದಲಿ್ಲ ಾವುಈ ಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
3 ಆದರೆ ಲೋಟನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

ಲೋಟನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿದನು. ದೇವದೂತರು ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿದರು.

4 ಆ ಾತಿ್ರ ಮಲಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊದೋಮಿನ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲೋಟನ ಮನೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಲೋಟನಿಗೆ, 5 “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

6 ಲೋಟನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿ, 7 ಆ ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. 8 ನೋಡಿ! ನನಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಗಂಡಸರೊಡನೆ ಮಲಗಿದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಏನುಬೇ ಾದರೂ ಾಡಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಮನೆಯಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರುಅವನಿಗೆ, “ ಾರಿಬಿಡು”ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ, “ಈ ಲೋಟನು ನಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಿಗನಂತೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮಗೇ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆಅವರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ ಾವುಆಪುರುಷರಿಗೆ
ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತನಿನಗೇಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿಲೋಟನಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
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10 ಆದರೆ ಮನೆ ಳಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಲೋಟನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. 11ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರುಮನೆಯಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕುರುಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಗಿಲನು್ನ ಗುರುತಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು.

ಸೊದೋಮಿನಿಂದ ಪ ಾಯನ
12 ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಇ ಾ್ದರೆಯೇ? ನಿನಗೆಅಳಿಯಂದಿ ಾಗಲಿಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಯೇ?
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಾ ಾದರೂ ಈ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
13 ಾವು ಈ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ನಗರದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಟನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಡನೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ
ಅಳಿಯಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ಬೇಗನೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಲೋಟನ ಈ ಾತು ಅವರಿಗೆ ತ ಾಷೆಯಂತೆ
ಕಂಡಿತು.

15 ಸೂ ೕರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಹೊರಡುವಂತೆ ದೇವದೂತರು ಲೋಟನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿ, “ಈ
ನಗರವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗು, ಆಗ ನೀನು ಈ ನಗರದೊಡನೆ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತಡ ಾಡಲು ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ತಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಲೋಟನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿದನು.
17ಅವರು ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಈಗ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ; ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ; ಕಣಿವೆಯ ಾವ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ;
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಓಡಿಹೋಗಿರಿ;ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,ಈನಗರದೊಡನೆನೀವೂ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18ಆದರೆಲೋಟನುಆಪುರುಷರಿಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ,ದಯವಿಟು್ಟ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಬೇಡಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಮ ಾಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಬೆಟ್ಟಗಳವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾರೆ. ಾನು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹೋಗುವು ಾದರೆ
ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆನು. 20ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿದೆ. ಆಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿ. ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆ ಪುರುಷನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ಆಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಆ ಊರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗು, ನೀನು ಆ ಊರಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಸೇರುವತನಕ ಾನು ಸೊದೋಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆ ಊರಿಗೆ
ಚೋಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು; ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಊರು.)

ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾಶನ
23 ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಚೋಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 24ಆಗಯೆಹೋವನು

ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಎರಡು ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು; ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.

26 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯುಉಪಿ್ಪನ ಕಂಬ ಾದಳು.

27 ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 28 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕಣಿವೆ
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ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿ ಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊಗೆಮೇಲೇರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಧಗಧಗಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಅದು ಕಂಡಿತು.

29ದೇವರು ಆ ಸೀಮೆಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಟನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಲೋಟನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಲೋಟಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

30ಚೋಗರ್ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಲೋಟನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಹೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 31 ಒಂದು
ದಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ಮದುವೆ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಾವುಮದುವೆ ಾಗಲು ಾವ ಗಂಡಸರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ. 32ಆದರೆ
ಾವುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಮತ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33ಆ ಾತಿ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯಮಗಳು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಲೋಟನು ಮತ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆಕೆ
ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34ಮರುದಿನ,ಹಿರಿಯಮಗಳುತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡೆ.
ಈ ಾತಿ್ರಯೂ ಅವನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಾವುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 35ಆ ಾತಿ್ರಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸಿದರು.
ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳುಅವನ ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ
ಲೋಟನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

36 ಹೀಗೆ ಲೋಟನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದರು. 37 ಹಿರಿಯ ಮಗಳು
ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ೕ ಾಬ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಎ ಾ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ೕ ಾಬನೇ ಮೂಲಪುರುಷ. 38 ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಸಹ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮಯೇ
ಮೂಲಪುರುಷ.
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ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗೆ ಾರಿಗೆ ಹೋದದು್ದ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ನೆಗೆವ್ ಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾದೇಶಿಗೂ ಶೂರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದ್ದ
ಗೆ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. 2ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾರಳು ತನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಗೆ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾರಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ಆದರೆ
ಅಂದು ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿ, “ನೀನು ಾಯುವೆ. ನೀನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇನೂ್ನ ಾರ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ ಾ್ವಮಿ,
ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ನೀನು ಕೊಲು್ಲವೆ ಾ? 5 ‘ಈಕೆ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕು’
ಎಂದು ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ಹೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಕೆಯೂ ‘ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ತಪು ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆಗ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ ೌದು, ನೀನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಾಡಲಿದ್ದ ತಪು ್ಪ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು, ಆಗ ನೀನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಾರಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
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ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ,ನೀನೂನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಾಯುವಿರೆಂದು ಾನುಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಆದ್ದರಿಂದಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ,ಅಬೀಮೆಲೆಕನುತನ್ನ ಸೇವಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕರೆಸಿತನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತುಂಬ ಭಯ ಾಯಿತು. 9ಆಮೇಲೆಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನೀನು ನಮಗೆ
ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನೇನು ಾಡಿದೆ? ಆಕೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನೇಕೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು ನನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡ ಾರದಿತು್ತ. 10 ನೀನು
ಭಯಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾರಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿದೆ. 12ಆಕೆನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇನೋನಿಜ,ಆದರೆಆಕೆನನಗೆತಂಗಿಯೂ
ಆಗಬೇಕು. ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳು; ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಗಳಲ್ಲ. 13 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಪರಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾರಳಿಗೆ, ‘ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ
ಒಂದು ಉಪ ಾರ ಾಗಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅಣ್ಣನೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು’ ” ಎಂದನು.

14ಆಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾರಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾರಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ. ನಡೆದಈಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಿಷ ್ಕಳಂಕಳೆಂದು ಇದು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17-18 ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಜೆಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾದರು.
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ಾರಳಿಗೆಮಗು ಾಯಿತು

1ಯೆಹೋವನು ಾರಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮರೆಯದೆಈಡೇರಿಸಿದನು. 2 ಾರಳು ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ,ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಕ ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದವು. 3ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾರಳಲಿ್ಲ ತನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಿಗೆ ಇ ಾಕ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಇ ಾಕನಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.

5 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನೂರು ವಷರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 6 ಾರಳು,
“ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ನಗುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನನೊ್ನಡನೆ ನಗುವರು.
7 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾರಳಲಿ್ಲ ಮಗನು ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆಂದು ಾರೂ ೕಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದಳು.

ಕುಟುಂಬದ ಾ್ಲದ ಒಡಕು
8 ಇ ಾಕನು ಬೆಳೆದು ಊಟ ಾಡುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ

ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 9 ದಲು, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅವನಿಗೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ದಲನೆ ಮಗನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ಾರಳು ಗಮನಿಸಿದಳು. 10 ಾರಳು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಸೇವಕಿಯನೂ್ನ ಅವಳ
ಮಗನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಾವು ಸ ಾ್ತಗ ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನೊಡನೆ ಅವನು ಾಲುಹೊಂದುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.



ಆದಿ ಾಂಡ 21:11 29 ಆದಿ ಾಂಡ 21:32

11 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದನು. 12 ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಸೇವಕಿಯ
ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡ. ಾರಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡು. ಇ ಾಕನೊಬ್ಬನೇ ಾಧ್ಯಸ್ತ ಾಗಬೇಕು.
13ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯಮಗನನು್ನ ಸಹ ಾನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಂದಲೂ ಾನು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಗರಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಾಗರಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಾಗರಳು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಷೆರ್ಬದಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅಲೆಯತೊಡಗಿದಳು.
15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇದ್ದ ನೀರೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. 16 ಾಗರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ನಡೆದುಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡ ಾರದೆ ಅಳತೊಡಗಿದಳು.

17 ಮಗುವಿನ ಕೂಗು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು,
“ ಾಗರಳೇ, ನಿನಗೇ ಾಯಿತು? ಭಯಪಡಬೇಡ; ಮಗುವಿನ ಕೂಗನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
18 ಹೋಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ. ಅವನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಾಗರಳಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಗರಳು ಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು.

20 ದೇವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಾರಣ ಆ ಮಗುವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು; ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಚತುರ ಬಿಲು್ಲ ಾರ ಾದನು. 21 ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ
ತಂದು ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದಳು. ಅವರು ಾ ಾನ್ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ
22ಆಮೇಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಫೀಕೋಲನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದರು. ಫೀಕೋಲನು

ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕ ಡನೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ನನಗೂ ಮತು್ತ
ನೀನು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಡಿಗೂ ದಯೆತೋರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ನಿನಗೆ
ದಯೆತೋರಿದಂತೆ ನೀನೂ ನನಗೆ ದಯೆತೋರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಾನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 25 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನೀರಿದ್ದ
ಒಂದು ಾವಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳಿದನು.

26ಅದಕೆ್ಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ಅದನು್ನ ಾರು ಾಡಿದರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು
ಇದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27ಆಗಅಬ್ರ ಾಮನುಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರು ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು; 28ಅಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಂದೆಯ
ಏಳುಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.

29 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಈ ಏಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

30 ಅಬ್ರ ಾಮನು “ಆ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ನೀನು ಈ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾವಿಗೆ ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
32ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಮೇಲೆಅಬೀಮೆಲೆಕನುಮತು್ತ ಅವನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
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33 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ಮರವನು್ನ ನೆಟ್ಟನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಅವನು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

22
ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು

1 ಇವುಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ,
“ಅಬ್ರ ಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
2 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ರೀಯ

ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿದನು; ಇ ಾಕನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಸೇವಕರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡನು; ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅವರು ಹೊರಟರು. 4 ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾವುಹೋಗಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳವುದೂರದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 5ಆಮೇಲೆಅಬ್ರ ಾಮನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕತೆ್ತ ಂದಿಗಿರಿ; ಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಬಳಿಕ ಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮಗನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

7ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಏನು ಮಗನೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಇ ಾಕನು, “ಕಟಿ್ಟಗೆಮತು್ತ ಬೆಂಕಿನನಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಕುರಿಮರಿಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
8 ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಮಗನೇ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟು 9ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.

ಅಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ೕಡಿಸಿದನು;
ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲೆಮಲಗಿಸಿದನು. 10ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು,

11ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ,ಅಬ್ರ ಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಾಡಬೇಡ. ನೀನು

ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಈಗ ತೋರಿಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಕಂಡನು. ಆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಒಂದು
ದೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೋಗಿ, ಆ ಟಗರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ

ತನ್ನ ಮಗನ ಬದ ಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

15ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಎರಡನೆ ಸಲ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, 16 “ನೀನು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ
ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ: 17 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
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ಸಂತತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ
ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 18 ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವೂಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವುದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ತರು ಾಯ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ
ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶವು
ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಹೋರಮತು್ತ ಅವನಹೆಂಡತಿ ಾದಮಿಲ್ಕ ಈಗಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
21 ದಲನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಊಚ್; ಎರಡನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಬೂಚ್; ಮೂರನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು
ಕೆಮೂವೇಲ್. ಇವನು ಅ ಾಮನ ತಂದೆ. 22 ಇವರಲ್ಲದೆ ಕೆಸೆದ್, ಹ ೕ, ಪಿ ಾ್ದಷ್, ಇ ಾ್ಲಫ್,
ಬೆತೂವೇಲ್ ಎಂಬವರು ಸಹ ಇ ಾ್ದರೆ.” 23 ಬೆತೂವೇಲನು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಮಿಲ್ಕಳು ಈ ಎಂಟು
ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿ; ಾಹೋರನು ಅವರ ತಂದೆ. ಾಹೋರನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಹೋದರ. 24 ಇವರಲ್ಲದೆ,
ಾಹೋರನಿಗೆಅವನಉಪಪತಿ್ನ ಾದ ರೂಮಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಟೆಬಹ, ಗಹಮ್, ತಹಷ್ಮತು್ತ ಾ ಾ.

23
ಾರಳಮರಣ

1 ಾರಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದಳು. 2 ಅವಳು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದಿದಳು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
3ಬಳಿಕಆಕೆಯಶವದಬಳಿಯಿಂದಎದು್ದ ಹಿತಿ್ತಯರಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, 4ಅವರಿಗೆ, “ ಾನುಈ ಾಡಿನವನಲ್ಲ.
ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗನಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ
ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಹಿತಿ್ತಯರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 6 “ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು.
ತೀರಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಮ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

7 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 8 ಅವರಿಗೆ, “ತೀರಿಹೋದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಚೋಹರನ ಮಗ ಾದ
ಎ ್ರೕನನಸಂಗಡನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡಿರಿ. 9ಮಕೆ್ಪೕಲದಗವಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆಇಷ್ಟವಿದೆ.
ಅದು ಎ ್ರೕನನದು. ಅದು ಅವನ ಜಮೀನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗುವ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಾನು ಪೂತಿರ್
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಗ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಎ ೕನನುಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಬಳಿಯಲಿ್ಲಹಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೇಅವನು

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 11 “ ಾ್ವಮೀ ಾನು ಆ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಆ ಗವಿಯನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 13 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಎ ್ರೕನನಿಗೆ, “ಆ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗುವ ಪೂತಿರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವೆನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಎ ್ರೕನನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 15 “ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಬೆಲೆ ಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ
ರೂ ಾಯಿಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ ನಿನ ಾಗಲಿ, ನನ ಾಗಲಿ ಆ ಾನೂರು ರೂ ಾಯಿ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎ ್ರೕನನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ
ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಎ ್ರೕನನಿಗೆ ಎಣಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
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17-18 ಈ ಜಮೀನು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಜಮೀನಿಗೂ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಗೂ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾದನು. ಎ ್ರೕನನಿಗೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಆದ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ನಗರದವರೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾದರು. 19 ಬಳಿಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಮಮೆ್ರಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. (ಅದು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್). 20 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯನು್ನ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಅವನ ಆಸಿ್ತ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

24
ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹಳ ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ಅವನು ಾಡಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2ಅಬ್ರ ಾಮನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು.
3 ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮಗನು ಮದುವೆ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ
4 ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಕನೆ್ಯಯು ನನೊ್ನಡನೆ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ.
7ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ
ದೇಶ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ. 8 ಆದರೆ ಆ ಕನೆ್ಯಯು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಆಗಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನ ತೊಡೆಯಕೆಳಗೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರ ಾಣ
10ಆ ಸೇವಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಹತು್ತ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಸೊ ೕಟೊಮಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾಹೋರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಊರನು್ನ ತಲುಪಿದನು.
11 ಅವನು ಊರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮಲಗಿಸಿದನು; ಪ್ರತಿ ಾಯಂ ಾಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾವಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಆ ಸೇವಕನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು. ಈ
ದಿನ ಅವನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪ ಾರ ಾಡು. 13 ಾನು ಈ ನೀರಿನ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುತೆ್ತೕನೆ; ಈ ಊರಿನ ಯುವತಿಯರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. 14 ಇ ಾಕನಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡು’ ಎನು್ನವೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ, ‘ನೀನೂ ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದರೆ ಆಕೆಯೇ ನಿನಿ್ನಂದ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ೕಗ ್ಯ ಕನೆ್ಯಯೆಂದೂ ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿದೆಯೆಂದೂ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಕನೆ್ಯಯ ಆಯೆ್ಕ
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15ಆ ಸೇವಕನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿಮುಗಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ರೆಬೆಕ್ಕ ಎಂಬಯುವತಿಯು ಾವಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು. ಬೆತೂವೇಲನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ ಮಗನು.
ಾಹೋರನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಮ್ಮ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. 16ಆಕೆ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾಗಿಯೂ ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಕೊಡದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಳು. 17 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ” ಅಂದಳು. 19 ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು ಮತೆ್ತ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. ಹೀಗೆ ಅವನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.

21ಆಸೇವಕನುಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ,ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೋಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 22 ಒಂಟೆಗಳು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧರ್ತೊಲೆಯ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಹತು್ತ
ತೊಲೆಯ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆ ಸೇವಕನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾರು? ನನ್ನ ಜನರು
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೆತೂವೇಲ. ಅವನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ
ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 25 ಬಳಿಕ, “ ೌದು, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹುಲೂ್ಲ ಮೇವೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲವೆ ಮತು್ತ
ನೀವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸ್ಥಳವಿದೆ” ಎಂದಳು.

26ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತಲೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 27ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದ ಾಳುವೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಮಗನಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
29-30 ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾನ. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಾ ಾನನು ಆಕೆಯ ಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಉಂಗುರವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಾವಿಯಬಳಿಗೆಓಡಿಹೋದನು. ಾವಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳಹತಿ್ತರಆಸೇವಕನು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 31 ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವನೇ, ಒಳಗೆ
ಾ. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಣೆಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಇಳಿಸಲು ಾ ಾನನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು; ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಾಡಿಕೊಟು್ಟ ಮೇವನು್ನ
ಕೊಡಿಸಿದನು; ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು
ಕೊಟ್ಟನು. 33ನಂತರ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆಊಟವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನುಊಟ ಾಡದೆ
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ತಿಳಿಸದೆಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ಸರಿ, ಹೇಳು”ಅಂದನು.

ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿದು್ದ
34 ಆ ಸೇವಕನು “ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು. 35 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ

ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳ ಮಂದೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಸೇವಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳೂ ಕತೆ್ತಗಳೂ
ಇವೆ. 36 ಾರಳು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆ ತುಂ ಾ ವಯ ಾ್ಸಗಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ
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ಹೆತ್ತಳು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಗನಿಗೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 37 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಾ ಾನಿನ ಹುಡುಗಿ ಡನೆ ಮದುವೆ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಾವು ಈ ಜನರೊಡನೆ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾ ಾನಿನ ಹುಡುಗಿ ಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ‘ಆ ಕನೆ್ಯಯುಈದೇಶಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆ. 41ಆದರೆನೀನುನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಡಿಗೆಹೋ ಾಗಅವರುನನ್ನಮಗನಿಗೆಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ
ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42 “ಇಂದು ಾನು ಈ ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸು. 43 ಾನು ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಾಗಿ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು
ಆಕೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಅವಳು
ನನಗೆ, “ನೀನೂ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಮಗನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನಿ್ನಕೆ ಇವಳೇ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ’
ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.

45 “ ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನೀರಿ ಾಗಿ ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಾನು ಆಕೆಗೆ,
ದಯವಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 46 ಆ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ನನಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ‘ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ; ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಾನು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದಮೇಲೆಆಕೆನನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು. 47ಆಮೇಲೆ
ಾನು ಆಕೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಆಕೆ ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೆತೂವೇಲ.
ಅವನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ ಮಗನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಾನು ಆಕೆಗೆ ಉಂಗುರವನೂ್ನ
ಕೈಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 48 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿದೆನು; ಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ತಮ್ಮನ ಮ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. 49 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವುನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂನಿಮ್ಮಮಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವಿ ಾ? ಅಥ ಾ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಮುಂದಿನ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಬೆತೂವೇಲನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವಳು. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೆಹೋವನ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

52 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 53 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನು ಾನು ತಂದಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬೆಲೆ ಾಳುವಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಆಕೆಯಅಣ್ಣನಿಗೂ ಾಯಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು. 54ಆಸೇವಕನುಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂಗಡಿಗರುಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡುಊಟ ಾಡಿದರು. ಅವರುಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆಎದು್ದ, “ಈಗ ಾವು
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

55 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣನು ಅವರಿಗೆ, “ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆ ಇರಲಿ.
ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆ ಾದರೂ ನ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
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56 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಮತು್ತ ಾಯಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟವನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ”
ಅಂದರು. 58 ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಗಲೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯನೊಡನೆ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳು, “ ೌದು, ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದಳು.
59 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನೊಂದಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೂ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಸೇವಕಿ ಸಹಅವರೊಂದಿಗೆಹೋದಳು. 60ಅವರು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯೇ,
ನೀನು ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಜನರ ಾಯಿ ಾಗು.

ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಸಿದರು.
61 ಆಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ

ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಮನೆಗೆಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

62 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇ ಾಕನು ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
ನೆಗವ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 63 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಾ್ಯನ ಾಡಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಇ ಾಕನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.

64 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಇ ಾಕನನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು
ಬಂದಳು. 65ಆಕೆ, ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ೌವನಸ್ಥನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ

ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಳು.
66 ಆ ಸೇವಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 67 ನಂತರ ಇ ಾಕನು ಆಕೆಯನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಂದು ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು.
ಇ ಾಕನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಯಿಯ ಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದುಃಖವು
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
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1ಅಬ್ರ ಾಮನುಮತೆ್ತಮದುವೆ ಾದನು. ಅವನಹೊಸಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ಕೆಟೂರ. 2ಆಕೆಅವನಿಗೆ;
ಜಿ ಾ್ರನ್, ಾನ್, ಮೆ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಯನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್, ಶೂಹ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3 ಾನನು
ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ದೆ ಾನನ ಸಂತತಿಯವರು: ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಲೆಟೂಶ್ಯರು
ಮತು್ತ ಲೆಯುಮ್ಯರು. 4 ಮಿ ಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಫಾ, ಗೇಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀ ಾ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ದಗ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು. 5-6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ
ಾಸಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆದೆಮೆಂಬ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಇ ಾಕನಿಂದ ದೂರ ಾಡಿದನು; ಬಳಿಕ
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

7 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನೂರೆಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯದಿಂದ ದಿನತುಂಬಿದ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 9 ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಇ ಾಕ ಮತು್ತ
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ಇ ಾ್ಮಯೇಲರು ಅವನನು್ನ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಈ ಗವಿಯು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ಚೋಹರನ ಮಗ ಎ ್ರೕನನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅದು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. 10 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಗವಿಯಲೆ್ಲೕ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ದೇವರು ಇ ಾಕನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು; ಇ ಾಕನು ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.
12 ಇದು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಂ ಾವಳಿ: ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮತು್ತ ಾಗರಳ ಮಗನು.

(ಈಜಿಪಿ್ಟನವ ಾದ ಾಗರಳು ಾರಳ ಸೇವಕಿ.) 13ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ದಲನೆ
ಮಗನು ನೆ ಾ ೕತ್. ಆಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಕೇ ಾರ್, ಅದ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 14 ಮಿ ಾ್ಮ,
ದೂ ಾ, ಮ ಾ್ಸ, 15ಹದದ್, ತೇ ಾ, ಯಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇ ಾ್ಮ. 16 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನದೇ
ಆದ ಾಳೆಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆ ಾಳೆಯಗಳೇ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದವು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾಜರುಗಳಂತಿದ್ದರು. 17 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ನೂರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜರ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 18 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತತಿಯವರು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಾಳೆಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹವೀಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಶೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೂ ಇತು್ತ. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇ ಾಕನ ಕುಟುಂಬ

19 ಇದು ಇ ಾಕನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇ ಾಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು. 20 ಇ ಾಕನು
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನವಳು. ಆಕೆ
ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನ ತಂಗಿ. 21 ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾರಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

22 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವಳ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೂಸುಗಳು ಒಂದನೊ್ನಂದು ನೂ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವಳು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ನನಗೇಕೆ ಹೀಗೆ
ಆಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 23ಯೆಹೋವನು ಅವಳಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳಿವೆ.
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆಳುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವರು;
ಅವರು ವಿ ಾಗ ಾಗುವರು.

ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿರುವನು.
ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಸೇವೆ ಾಡುವನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 25 ದಲನೆಯ ಮಗುವು

ಕೆಂಪಗಿತು್ತ. ಅವನ ಚಮರ್ವು ಕೂದಲಿನ ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ “ಏ ಾವ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. 26 ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದು ಏ ಾವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ ಾಕೋಬ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಏ ಾವ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

27ಆ ಾಲಕರು ಬೆಳೆದುದೊಡ್ಡವ ಾದರು. ಏ ಾವನುಚತುರಬೇಟೆ ಾರ ಾದನು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದು
ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಾಧು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇ ಾಕನು ಏ ಾವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಏ ಾವನು ಬೇಟೆ ಾಡಿ ತಂದ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.
29 ಒಂದು ಸಲ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು

ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಕೋಬನು ಅಲಸಂಧಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 30 ಆಗ ಏ ಾವನು
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ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಾಸ ಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕೆಂ ಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಸಂದಿ ಗುಗ್ಗರಿಯನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (ಈ ಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ “ಏದೋಮ್” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)

31ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಾರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

32 ಏ ಾವನು, “ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವಂ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಐಶ್ವಯರ್ವೆಲ್ಲ ನನಗೆಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆಕೊಡುವೆನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಅಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾರಿಕೊಂಡನು. 34ಆಗ ಾಕೋಬನು ಏ ಾವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕುದಿಸಿದಅಲಸಂಧಿ

ಗುಗ್ಗರಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಏ ಾವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು
ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕು ್ಕಗಳಮೇಲೆ ತನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನು.

26
ಇ ಾಕನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಾಮದಂತೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಮವು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಗೆ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
ನೀನು ಾವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು. 3 ಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಅವರಿಗೆಈಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. 5 ಾನೇ ಇದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಾಸಿಸಿದನು. 7ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ತುಂಬ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಸ್ಥಳದಗಂಡಸರು ರೆಬೆಕ್ಕಳಬಗೆ್ಗ ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇ ಾಕನು
ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇ ಾಕನು ಾಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಇದು್ದ ಬಹು ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಾಗ, ಇ ಾಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
9ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಾಕೆ
ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಾಗೆ

ಹೇಳಿದೆ”ಅಂದನು.
10ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಗಂಡ ಾದರೂ

ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನೇ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಅಂಥದೆ್ದೕ ಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ
ಮ ಾ ಅಪ ಾಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಬಳಿಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ ಾರೂ
ಕೇಡು ಾಡಕೂಡದು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಇ ಾಕನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದದು್ದ
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12 ಇ ಾಕನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದನು; ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸುಗಿ್ಗ ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 13 ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದನು. 14 ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳೂ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಹಿಂಡೂಗಳೂಇದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ರ ಾಮಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು
ತೋಡಿದ್ದ ಾವಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಣು್ಣ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 16 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು. ನೀನು ನಮಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಗೆ ಾರಿನ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಾಸಿಸಿದನು. 18 ಇದಕೂ್ಕ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ,

ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅನೇಕ ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಆ ಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋಡಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು. ಆ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 20 ಆದರೆ ಗೆ ಾರಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಾದ ಾಡಿ, “ಈನೀರು ನಮ್ಮದು”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ “ಏಸೆಕ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

21ಆಮೇಲೆಇ ಾಕನಸೇವಕರುಮತೊ್ತಂದು ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯಜನರೂಆ ಾವಿ ಾಗಿ
ಾದ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ “ಸಿಟಾ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
22 ಇ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಾವಿಯ ಕುರಿತು
ಾದ ಾಡಲು ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು, “ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಾವಿಗೆ
“ರೆಹೋಬೋತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

23ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು. ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು;ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.
26 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಾಣಲು ಗೆ ಾರಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ

ಸಲಹೆ ಾರ ಾದ ಅಹುಜ್ಜತನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಫೀಕೋಲನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದನು.

27 ಇ ಾಕನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ದಲು, ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ. 29 ಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀನೂ
ನಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಈಗ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಊಟ ಾಡಿದರು. 31 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.



ಆದಿ ಾಂಡ 26:32 39 ಆದಿ ಾಂಡ 27:19

32ಆದಿನ,ಇ ಾಕನಸೇವಕರುಬಂದು, ಾವುತೋಡಿದ್ದ ಾವಿಯಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತ, “ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ ಷಿ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಇಂದಿಗೂ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿಯರು

34 ಏ ಾವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಬ್ಬಳು ಬೇರಿಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದೀತಳು, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳು ಏಲೋನನ ಮಗ ಾದ
ಾಸೆಮತಳು. 35ಈಮದುವೆಗಳಿಂದ ಇ ಾಕಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು.

27
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಡಿದ ೕಸ

1ಇ ಾಕನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ
ಹಿರಿಮಗ ಾದ ಏ ಾವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ”ಅಂದನು.
ಏ ಾವನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ವಯ ಾ್ಸಯಿತು. ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಾಯಬಹುದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ

ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 4 ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು
ಾಯುವ ದಲೇನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 5ಆದ್ದರಿಂದಏ ಾವನುಬೇಟೆ ಾಗಿ
ಹೋದನು.
ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು.

6 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನೊಡನೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. 7ನಿನ್ನ ತಂದೆಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ

ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು
ಾಯುವ ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಮತು್ತ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. 9 ನಮ್ಮ ಆಡುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು

ಆಡುಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾನು ಅವುಗಳ
ಾಂಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆ. 10 ನೀನು ಆ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಗ

ಅವನು ಾನು ಾಯುವ ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು”ಅಂದಳು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಮೈತುಂಬ

ರೋಮಗಳಿವೆ,ಆದರೆನನಗೆರೋಮಗಳಿಲ್ಲ. 12ನನ್ನ ತಂದೆನನ್ನನು್ನಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಾನು ಏ ಾವನಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಅದಕೆ್ಕ ರೆಬೆಕ್ಕಳುಅವನಿಗೆ, “ಅವನುನಿನಗೆ ಾಪಕೊಟ್ಟರೆ,ಆ ಾಪವುನನ ಾಗಲಿ. ಾನುಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇ ಾಕನಿಗೆ

ಇಷ್ಟ ಾದ ರುಚಿಕರ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವುಗಳ ಾಂಸದಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದಳು. 15ಅನಂತರ
ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಆ
ಉಡುಪನು್ನ ತನ್ನ ಕಿರಿಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದಳು. 16ಆಡುಗಳ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಕೋಬನ
ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೊರಳಿಗೂ ಸುತಿ್ತದಳು. 17ಅನಂತರ ಆಕೆ ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು.

18 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅ ಾ್ಪ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅವನ ತಂದೆ, “ಏನುಮಗನೇ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾನು ಏ ಾವ, ನಿನ್ನ ದಲನೆ ಮಗ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನು್ನ. ಅನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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20ಆದರೆ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
21ಬಳಿಕಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ,ನನ್ನಮಗನನು್ನ ಾನುಮುಟಿ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇ ಾಕನು ಅವನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಾಕೋಬನ ಸ್ವರವಿದ್ದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಏ ಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ ರೋಮದಿಂದ
ಕೂಡಿವೆ” ಅಂದನು. 23 ಅವನು ಾಕೋಬನೆಂಬುದು ಇ ಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನ ಕೈಗಳು ಏ ಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

24ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ ೌದು, ಾನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಾಕೋಬನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
25 ಆಗ ಇ ಾಕನು, “ಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು ಊಟ ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಊಟವನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಾ್ಟಗ
ಊಟ ಾಡಿದನು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು.

26 ಬಳಿಕ ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡು” ಅಂದನು.
27ಅದರಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಇ ಾಕನು ಏ ಾವನ
ಉಡುಪಿನ ಾಸನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಮಗನ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಿದೆ.

28ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ನಿನಗೆ ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯೂಮ ಾಸುಗಿ್ಗಗಳೂಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವೂದೊರೆಯಲಿ.

29ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ;
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಾಗಲಿ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಾಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಪಗ್ರಸ್ಥ ಾಗುವನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.”

ಏ ಾವನ “ಆಶೀ ಾರ್ದ”
30 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ

ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದನು. 31 ಏ ಾವನು ಸಹ ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆಇಷ್ಟ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ, ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಮಗ ಾದ ಏ ಾವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಆಗ ಇ ಾಕನು ತುಂಬ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು ಾರು? ಾನು ಅದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದು ಅವನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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34 ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡನು; ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟನು;
ಗೋ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸ ಾ್ಪ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಇ ಾಕನು, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದನು; ಅವನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ಏ ಾವನು, “ಅವನ ಹೆಸರು ಾಕೋಬ ( ೕಸ ಾರ). ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಹೆಸರು.
ಅವನು ಎರಡು ಸಲನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದಹಕ್ಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಈಗನನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಏ ಾವನು, “ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾವ
ಆಶೀ ಾರ್ದವೂಉಳಿದಿಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಇ ಾಕನು, “ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಡ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಾನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವರು ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳೂ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಆದರೆ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡತೊಡಗಿದನು. “ಅ ಾ್ಪ ನನ ಾಗಿ ಒಂ ಾದರೂ

ಆಶೀ ಾರ್ದವಿಲ್ಲವೇ? ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಏ ಾವನು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
39ಆಗ ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

40ನೀನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಹೋ ಾಡಿ
ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.”

Jacob Leaves the Country
41 ಅಂದಿನಿಂದ ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಏ ಾವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ

ಬಹುಬೇಗನೆ ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಆಗ ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

42ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಕೆ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. 43ಆದ್ದರಿಂದಮಗನೇ,
ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ. 44 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪ ತಣ್ಣ ಾಗುವವರೆಗೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅವನೊಂದಿಗಿರು.
45 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮರೆತುಬಿಡುವನು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

46 ನಂತರ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಂದ ನನಗೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲ.
ಾಕೋಬನು ಸಹಇಂಥಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ಾಯುವುದೇಮೇಲು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

28
1ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ

ಮದುವೆ ಾಗಕೂಡದು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿನ್ನ
ಾಯಿಯ ತಂದೆ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊ. 3 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ನೀನು ಮ ಾಜ ಾಂಗದ
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ತಂದೆ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. 4ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆಯೂ ನೀನು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯೇ ಅದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಬೆತೂವೇಲನು ಾ ಾನನ ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ
ಾಯಿ.
6 ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೂ್ದ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೂ್ದ, ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಕೂಡದೆಂದು ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದೂ ಏ ಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೋದದೂ್ದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 8 ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಏ ಾವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 9 ಏ ಾವನಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಮಗ ಾದಮಹಲತ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಮಗನು. ಮಹಲತಳು ನೆ ಾ ೕತನ ತಂಗಿ.

ದೇವರಮನೆ— ಬೇತೇಲ್
10 ಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋದನು. 11 ಾಕೋಬನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು

ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟು್ಟ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 12 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಏಣಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು್ತ, ಅದರ ತುದಿ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತರು ಅದರಲಿ್ಲ ಮೇಲೆರು ಾ್ತ ಕೆಳಗಿಳಿಯು ಾ್ತ
ಇರುವುದನು್ನ ಾಕೋಬನು ಕಂಡನು. 13 ಯೆಹೋವನು ಏಣಿಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾಗಿರುವ

ಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ಾನು ಇ ಾಕನ ದೇವರು. ಈಗ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. 14 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆಧೂಳಿನಕಣಗಳಿರುವಂತೆನಿನಗೆಅನೇ ಾನೇಕಸಂತತಿಗಳಿರುವರು. ಅವರುಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರದ ಣಗಳಿಗೂಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನಮೂಲಕವೂನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಮೂಲಕವೂಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

15 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನೀನು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಆಗ ಾಕೋಬನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ, ಆದರೆ

ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು, “ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ.

ಇದು ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಾಕೋಬನು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ, ಾನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕಂಬ ಾಗಿ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ನಂತರ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ದೇವರ ನೆನಪಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 19 ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

20 ನಂತರ ಾಕೋಬನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದನು: “ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಾನು
ಹೋದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, 21 ಾನು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ
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ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 22 ಾನು ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಟಿ್ಟರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”

29
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ

1ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನುಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಡಿಗೆ
ಹೋದನು. 2 ಾಕೋಬನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿ ಾಣಿಸಿತು.
ಾವಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕುರಿಮಂದೆಗಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾವಿಯ ನೀರನೆ್ನೕ
ಕುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಕುರುಬರು ಾವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲನು್ನ ಉರುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕುರಿಗಳು ಾವಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುರಿಗಳುನೀರು ಕುಡಿ ಾದಮೇಲೆ ಕುರುಬರು ಕಲ್ಲನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಮುಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಬರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು “ ಾವು ಾ ಾನಿನವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5ನಂತರ ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಹೋರನ ಮ್ಮಗ ಾದ ಾ ಾನನು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಬರು, “ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6 ಾಕೋಬನು, “ಅವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಅವನು ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಗೋ, ಆ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವವಳೇ ಅವನಮಗ ಾದ
ಾಹೇಲಳು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
7 ಾಕೋಬನು, “ನೋಡಿ, ಇನೂ್ನ ಹೊ ಾ್ತಗಿಲ್ಲ; ಾತಿ್ರ ಾಗಿ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ

ಸಮಯ ಾಗಿಲ್ಲ; ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.
8 ಆ ಕುರುಬರು, “ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಾವು ಾವಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ

ತೆಗೆದು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಅವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

9 ಾಕೋಬನು ಕುರುಬರೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗ ಡನೆ
ಬಂದಳು. (ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾಹೇಲಳ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.) 10 ಾಹೇಲಳು ಾ ಾನನ
ಮಗಳು. ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ. ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಾವಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. 12 ಾಕೋಬನು
ಾಹೇಲಳಿಗೆ, ಾನು ಅವಳ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವನೆಂದೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಮಗನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ
ಾಹೇಲಳುಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.
13 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಭೇಟಿ ಾಗಲು

ಓಡಿಬಂದನು. ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
14 ನಂತರ ಾ ಾನನು, “ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನೊಡನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

ಾಕೋಬನಿ ಾದ ೕಸ
15 ಒಂದು ದಿನ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನೇ ಹೊರತು ಸೇವಕನಲ್ಲ. ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂಬಳ

ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಾ ಾನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ಲೇ ಾ; ಕಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು
ಾಹೇಲ್.
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17 ಾಹೇಲಳು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದಳು. ಲೇಯಳ ಕಣು್ಣಗಳು ೌಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.* 18 ಾಕೋಬನು
ಾಹೇಲಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳನು್ನ ನನಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಾ ಾನನು, “ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗುವುದೇ
ಆಕೆಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಏಳು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾ ಾನನ ಸೇವೆ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಸಮಯವು ಅವನಿಗೆ

ತುಂ ಾ ಕಡಿಮೆಯಂತೆ ಾಣಿಸಿತು.
21 ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡು. ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಾಲಮುಗಿದುಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 23ಆ
ಾತಿ್ರ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳನು್ನ ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು. 24 ( ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಜಿ ಾ್ಪಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.) 25 ಮುಂಜಾನೆ ಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಲೇ ಾ ಇದ್ದಳು.
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನಗೇಕೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
26 ಾ ಾನನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಾಗದ ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 27ಆದರೆ ಆಕೆಯಮದುವೆಯ ಾರವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಹೇಲಳನು್ನ

ಸಹ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಒಂದು ಾರವನು್ನ ಕಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 29 ( ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.) 30 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಕೂಡಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ
ಾಡಿದನು.

ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
31 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಲೇಯಳಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಾಹೇಲಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
32 ಲೇಯಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ

ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ರೂಬೇನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

33ಲೇ ಾ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ ಾನು ಗಂಡನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾದೆನೆಂದುಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದು ನನಗೆಈಮಗುವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

34ಲೇ ಾ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತೆಗೂಡಿರುವನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ಲೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

35 ನಂತರ ಲೇ ಾ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಲೇಯಳು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ನಂತರ
ಲೇಯಳಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

* 29:17: ಲೇಯಳ ಕಣು್ಣಗಳು ೌಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು ಇದರಥರ್: “ಲೇಯಳುಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.”



ಆದಿ ಾಂಡ 30:1 45 ಆದಿ ಾಂಡ 30:23-24

30
1 ಾಹೇಲಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದಳು. ಾಹೇಲಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಾದ ಲೇಯಳ

ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಾ್ಚಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಹೇಲಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡು,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಹೇಲಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಯಿತು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ಮಕ್ಕ ಾಗದಂತೆ ಾಡಿರುವವನು ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ನಂತರ ಾಹೇಲಳು, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕೆ ಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊ; ಆಕೆ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಆಗ ಾನು ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಾಯಿ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
4 ಅಂತೆಯೇ ಾಹೇಲಳು ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಾಕೋಬನು

ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು. 5ಬಿ ಾ್ಹ ಬಸು ಾಗಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
6 ಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
7 ಬಿ ಾ್ಹ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 8 ಾಹೇಲಳು, “ನನ್ನ

ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
9 ಲೇಯಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟಳು. 10ಜಿಲ್ಪಳಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 11ಲೇಯಳು, “ ಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಾದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 12 ಜಿಲ್ಪಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಲೇಯಳು, “ ಾನು
ಧನ್ಯ ಾದೆ. 13ಈಗ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೇರ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

14 ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ, ರೂಬೇನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಾಮಜನಕಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ಕಂಡನು. ರೂಬೇನನು ಈ ಹೂವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಾಹೇಲಳು
ಲೇಯಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

15ಲೇಯಳು, “ನೀನು ಈ ಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ
ಹೂವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಾಹೇಲಳು, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರ ಾಕೋಬನ
ಸಂಗಡಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಆ ಾತಿ್ರ ಾಕೋಬನು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದನು. ಲೇಯಳು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದ
ಹೂವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ
ಾತಿ್ರ ಲೇಯ ಡನೆಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
17 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಐದನೆಯ ಮಗನನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. 18 ಲೇಯಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆಮಗುವಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

19 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಆರನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಲೇಯಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಕೋಬನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು,
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ,

ಜೆಬುಲೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
21ತರು ಾಯ ಲೇಯಳುಒಬ್ಬ ಮಗಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೀ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
22 ನಂತರ, ದೇವರು ಾಹೇಲಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

23-24 ಾಹೇಲಳು ಬಸು ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ; ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ೕಸೇಫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
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ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದು್ದ
25 ೕಸೇಫನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ

ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡು. 26 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಾನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವೆ ಾಡಿರುವುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು; ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 28 ಹೇಳು, ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀನು
ಹೇಳಿದಷು್ಟ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು
ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ. 30 ಾನು ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಿತು್ತ,
ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಾನು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸಮಯವಿದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಮಯವಿದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಾ ಾನನು “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ( ಾನು ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀನು ಸಂಬಳ

ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು.) ಇದೊಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು; ಾನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.
32 ಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆ ಳಗೆಹೋಗಿ,ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಯನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕಪು ್ಪ ಕುರಿಯನೂ್ನ ಚುಕೆ ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೇಕೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದೇ
ನನಗೆ ಸಂಬಳ. 33 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಂದು ಪರೀ ಸಿ ಾಗ ಾನು ಯ ಾಥರ್ನೊ
ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಾನೇ ಾದರೂ ಚುಕೆ್ಕಯಿಲ್ಲದ
ಮೇಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕಪಿ್ಪಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡದೆ್ದಂದು
ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಾ ಾನನು, “ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ಾಡೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35ಆದಿನ ಾ ಾನನು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆಗಳನೂ್ನ ಕ ಾ್ಪದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು.
36ಆದ್ದರಿಂದಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಅವುಗ ಂದಿಗೆಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

37 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಲಿಬೆ್ನ, ಲೂಜ್ ಮತು್ತ ಅ ೕರ್ನ್ ಎಂಬ ಮರಗಳಿಂದ
ಹಸಿರುಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತೊಗಟೆ ಸುಲಿದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಿಳುಪುಬಣ್ಣವು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 38 ಾಕೋಬನು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮಂದೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಾ್ರಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 39ಮೇಕೆಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಾಡಿ ಾಗ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ

ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚುಕೆ ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿಂದಲೂ ಕಪು ್ಪ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದವು.
40 ಾಕೋಬನು ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಪಗಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮಂದೆಯ ಇತರ

ಆಡುಕುರಿಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ಾ ಾನನ ಪಶುಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಿದನು. 41 ಬಲ ಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಸಂಗಮ ಾಡು ಾಗಲೆಲ್ಲ ಾಕೋಬನು ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಎದು ಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವುಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 42 ಆದರೆ ಬಲಹೀನ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮ ಾಡು ಾಗ ಾಕೋಬನು ಆ

ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಹೀನ ಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಾ ಾನನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಬಲ ಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡವು. 43 ಹೀಗೆ ಾಕೋಬನು ತುಂಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಮಂದೆಗಳಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಸೇವಕರಿದ್ದರು; ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವುಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು.
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31
ಾಕೋಬನ ಪ ಾಯನ

1 ಒಂದು ದಿನ ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಕೋಬನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಕೋಬನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಾ ಾನನು ದಲಿನಂತೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಸಹ ಾಕೋಬನು
ಗಮನಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಸಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇಯಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಾಕೋಬನು, ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಲೇ ಾಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ದಲುಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿ ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ
ಸಲ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾನನ ಎ ಾ್ಲ ೕಸಗಳಿಂದ
ಾ ಾಡಿದನು.
8 “ಒಂದು ಸಲ ಾ ಾನನು, ‘ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ

ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಾದವು. ಆಗ ಾ ಾನನು, ‘ ಾನು ಚುಕೆ ್ಕಯಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ
ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳುಮಚೆ್ಚಯಿರುವ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. 9 ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

10 “ ಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸು ಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೋತಗಳೆಲ್ಲ
ಚುಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 11 ದೇವದೂತನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಚೊತೆ ಾ ಾಡಿ
‘ ಾಕೋಬನೇ’ ಎಂದು ಕರೆದನು.

“ ಾನು ‘ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
12 “ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಾತ್ರ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀ ಾಗುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿರುವೆನು. ನಿನಗೆ ಾ ಾನನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅ ಾ್ಯಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು
ನೋಡಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಗುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರು ಾನೇ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ನೀನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಈಗ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ’ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು”ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

14 ಾಹೇಲಳುಮತು್ತ ಲೇಯಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯು ಾಗನಮಗೆಕೊಡಲುಅವನಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 15 ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯರಂತೆ ಕಂಡನು; ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರಿ ಾ್ದನೆ; ನಮ್ಮ
ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 16 ದೇವರು ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು”ಅಂದರು.

17ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 18 ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಾಕೋಬನ
ತಂದೆ ಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಾದ ಾ ಾನಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಾಕೋಬನು ಹೊಂದಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು. ಅವನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
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19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ, ಾಹೇಲಳುಅವನಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಳು.

20 ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾಕೋಬನು ೕಸ ಾಡಿದನು. ಾನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ
ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ಮ ಾನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

22 ಾಕೋಬನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 23ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು. ಏಳು ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 24 ಆ ಾತಿ್ರ
ದೇವರು ಾ ಾನನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು; ನೀನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಟ

25ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾದ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

26 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೇಕೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ? ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಂತೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ
ಓಡಿಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ. ಅಲಿ್ಲ
ಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಮತು್ತ ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಗಳಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ಾನು ನನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೀ ್ಕಡುವುದಕೂ್ಕ ನೀನು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೂಢತನದಿಂದ ಹೀಗೆ
ಾಡಿರುವೆ. 29 ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು

ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಕೂಡದೆಂದು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು. 30 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು
ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ;
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ. 32ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಕಂಡರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನಗೆ ಾ ಗಳು. ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಏ ಾದರೂ
ಇದೆ ೕ ಎಂದು ನೀನೇ ನೋಡಬಹುದು. ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಾವು ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ( ಾ ಾನನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಹೇಲಳು ಕದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದು ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಹೋಗಿ ಾಕೋಬನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲಯೂ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಲೇಯಳ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕಿಯರಿದ್ದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದನು;
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಹೇಲಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
34 ಾಹೇಲಳು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಒಂಟೆಯ ಸಬರದೊಳಗಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಾ ಾನನು ಇಡೀ ಗು ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
35ಆಗ ಾಹೇಲಳುತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ,ನನ್ನಮೇಲೆಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನಮುಂದೆನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು

ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಮುಟಾ್ಟಗಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಾ ಾನನು ಾಳೆಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಆಗ ಾಕೋಬನು ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾನು ಾವ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ? ಾವ
ನಿಯಮವನು್ನ ಾನುಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವೆ? ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡುಬಂದು ತಡೆಯಲುನಿನಗೆ ಾವಹಕಿ್ಕದೆ?
37 ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಿರುವ ಾವುದೂ
ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಂಥದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದನು್ನ
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ಇಲಿ್ಲಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಸರಿ ಾದವರೆಂದು ನಮ್ಮ ಜನರೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 38 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದುಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಾವ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾಗಲಿ ಹುಟು್ಟ ಾಗ ಾಯಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗಳಲಿ್ಲನ ಾವ ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ತಿಂದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 39 ಕೂ್ರರ ಮೃಗಗಳು ಕುರಿಯನು್ನ
ಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕುರಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಸತು್ತಹೋದಪಶುವನು್ನ ನಿನ್ನಮುಂದೆ
ತಂದು, ‘ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಳುವು ಹಗಲ ಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ
ಕಳು ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ವಸೂಲಿ ಾಡಿದೆ. 40 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಸೂಯರ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದೆ; ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. 41 ಾನು
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನಗೆ ಗು ಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು. ದಲ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿದೆನು. ಕಡೆಯ ಆರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿದುಡಿದೆನು. ಆಅವಧಿಯಲಿ್ಲನೀನುನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಲಬದ ಾಯಿಸಿದೆ.
42 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ ಇ ಾಕನು ಭಯಪಡುವ ದೇವರೂ* ನನ್ನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದನು. ದೇವರು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಾನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ನಿನೆ್ನಯ ಾತಿ್ರ ಾನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬಮತು್ತ ಾ ಾನರ ಒಪ್ಪಂದ
43 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು;

ಈ ಪಶುಗಳು ನನ್ನವು. ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 44ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ
ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 46 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಕುಪೆ್ಪ ಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆ ಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಿದರು.
47 ಾ ಾನನುಆಸ್ಥಳಕೆ್ಕಯಗರ್ ಾಹದೂತಎಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಾಕೋಬನುಆಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

48 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಕುಪೆ್ಪಯು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ ಾರಣ ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

49 ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಗಲಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಿಚಾ್ಪ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು.

50ಆಮೇಲೆ ಾ ಾನನು “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ,ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ನೀನು ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. 51 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು
ಇಲಿ್ಲವೆ; ಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲೂ್ಲ ಇಲಿ್ಲದೆ. 52ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಕುಪೆ್ಪಯೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕಲೂ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಟಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಟಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಕೂಡದು. 53 ಾವು ಈ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿ ಾದವನಿಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಾಹೋರನ
ದೇವರು ಮತು್ತ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡುವ

ದೇವರಮೇಲೆಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 54ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನುಒಂದುಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದು
ಅದನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅವರು

* 31:42: ಭಯಪಡುವ ದೇವರು ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು.
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ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಾತಿ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. 55ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾನನು ತನ್ನ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

32
ಏ ಾವನೊಂದಿಗೆಮತೆ್ತ ಒಂ ಾದದು್ದ

1 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವದೂತರನು್ನ ನೋಡಿದನು.
2ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, “ಇದು ದೇವರ ಾಳೆಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಮಹನಯಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ಸೇಯೀರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಸ್ಥಳವು
ಎದೋಮಿನ ಗುಡ್ಡ ಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ 4 ಏ ಾವನಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಕಳೆದ
ವಷರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾನನೊಡನೆಜೀವಿಸಿದೆನು. 5ನನಗೆಅನೇಕದನಗಳೂ, ಕತೆ್ತಗಳೂ,ಆಡುಕುರಿಗಳೂಮತು್ತ
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೂ ಇ ಾ್ದರೆ. ಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ”

6 ಸಂದೇಶಕರು ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನೊಡನೆ ಾನೂರು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಎರಡು
ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿವಿಂಗಡಿಸಿದನು. 8“ಒಂದುವೇಳೆಏ ಾವನುಬಂದುಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರೆ,
ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.

9 ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು
ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 10ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ದಲನೆ ಸಲ ಾನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಊರುಗೋಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈಗ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇಂತಿರಲು, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಏ ಾವನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವನು ಬಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಯಂದಿರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವನೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 12 ‘ ಾನು
ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮರಳಿನಷು್ಟ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವರು’ ಎಂದು ನೀನು
ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಿಯಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13 ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಏ ಾವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲು
ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 14 ಾಕೋಬನು ಇನೂ್ನರು ಮೇಕೆಗಳನು್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೋತಗಳನು್ನ,
ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಾಕೋಬನು ಮೂವತು್ತ
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಂದೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ಪಶುಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗುಂಪನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಂದೆಯ
ನಡುವೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ ದಲನೆ ಗುಂಪಿನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಏ ಾವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇವು ಾರ ಪಶುಗಳು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಾರ
ಸೇವಕನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 18 ಆಗ ನೀನು, ‘ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನವು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಏ ಾವನೇ, ಾಕೋಬನು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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19 ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಕೋಬನು ಎರಡನೆಯ ಸೇವಕನಿಗೆ, ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏ ಾವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾ ಾಗ ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು. 20ನೀವುಅವನಿಗೆ, ‘ಇದು ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವಉಡುಗೊರೆ. ಅಲ್ಲದೆನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

“ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗ ಡನೆ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಒಂದುವೇಳೆ ಏ ಾವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಾಕೋಬನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.
21 ಾಕೋಬನು ಏ ಾವನಿಗೆಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಾತಿ್ರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

22 ಆ ಾತಿ್ರ, ಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ
ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟತಕ್ಕ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 23 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದೇವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ

24 ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊಳೆ ಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯವ ಾಗಿ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊಳೆ ಾಟಲು ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬಂದು ಸೂ ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೋ ಾಡಿದನು. 25 ಾಕೋಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಪುರುಷನು ಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ
ಾಕೋಬನ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪತು.
26ಆಪುರುಷನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು, ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸದಹೊರತು ಾನು ನಿನ್ನನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
27ಆಪುರುಷನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಾಕೋಬ”ಅಂದನು.
28 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ ಾಕೋಬ’ ಎಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ಎಂ ಾಗುವುದು. ಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ದೇವರೊಡನೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯರೊಡನೆಯೂ ಹೋ ಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ನೀನು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

29 ಾಕೋಬನು ಆತನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಪುರುಷನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಕೋಬನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
30 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ

ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆನೀಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 31 ಆಮೇಲೆ
ಅವನು ಪೆನೀಯೇಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು. ಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ಕೀಲುನೋವಿನಿಂದ ಕುಂಟು ಾ್ತ ಹೋದನು. 32 ಈ ಾಂಸಖಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನಿಗೆ ನೋವು
ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೊಂಟದ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.

33
ಾಕೋಬನು ತೋರಿದ ಧೈಯರ್

1 ಾಕೋಬನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಏ ಾವನು ಾನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಲೇ ಾ ಮತು್ತ ಅವಳ

ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಹೇಲಳುಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು
ಾಸಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. 2 ಾಕೋಬನು ಾಸಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂಲೇಯಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮತು್ತ ೕಸೇಫನನು್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
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3 ಾಕೋಬನು ಾನೇ ಮುಂ ಾಗಿ ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆದುಹೋಗು ಾ್ತ ಏಳು ಸಲ ನೆಲದ ತನಕ ಬಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

4 ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, ಓಡಿಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊರಳಿನ
ಮೇಲೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು;ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದರು. 5ಏ ಾವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನಮತು್ತಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ, “ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಈ ಜನರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು, “ದೇವರುನನಗೆಕೊಟ್ಟಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು. ದೇವರುನನಗೆಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 7 ಆಮೇಲೆ ಲೇ ಾ ಮತು್ತ ಅವ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ, ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಏ ಾವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

8ಏ ಾವನು, “ ಾನು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಕಂಡ ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾರು? ಆಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾತಕೆ ್ಕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಏ ಾವನು, “ತಮ್ಮನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ
ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಾಕೋಬನು, “ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮುಖವನೆ್ನೕ ನೋಡಿದಂ ಾಯಿತು.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಕೊಡುವ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ತುಂಬ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ
ಾಕೋಬನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಏ ಾವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಏ ಾವನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು.
12 ಆಮೇಲೆ ಏ ಾವನು, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಾನು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಹೀನರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನನ್ನ

ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳು ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ.
14ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು. ದನಕುರಿಗಳು
ಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆ ಾಸಗೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ
ಾನು ಾಕಷು್ಟ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15ಅದಕೆ್ಕ ಏ ಾವನು, “ ಾ ಾದರೆ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ಅದು ನಿನ್ನ ದಯೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಏ ಾವನು ಸೇಯೀರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 17ಆದರೆ ಾಕೋಬನು
ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಸುಕೊ್ಕೕತ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

18 ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಾಳೆಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 19 ಾಕೋಬನು ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 20 ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಏಲೆಲೋಹೇ”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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34
ದೀನಳ ಾನಭಂಗ

1 ದೀನಳು ಲೇ ಾ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಮಗಳು. ದೀನಳು ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. 2 ಆ ದೇಶದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನು
ದೀನಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಾಡಿದನು. 3 ಶೆಕೆಮನಿಗೆ
ದೀನಳ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯುಂಟಾಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮನ ಲಿಸುವ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದನು. 4 ಶೆಕೆಮನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

5 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನಿಂದ ಾನಭಂಗ ಾದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವತನಕ ಏನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
6ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಂದನು.

7 ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಶೆಕೆಮನು ಾಕೋಬನ ಮಗಳನು್ನ ಾನಭಂಗ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆವೇಶಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಅಣ್ಣಂದಿರುಹೊಲದಿಂದಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

8 ಆದರೆ ಹ ೕರನು ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಕೆಮನು ದೀನಳನು್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟು್ಟ
ಅವ ಾಶಕೊಡಿ. 9 ಈ ಮದುವೆಯು ನಮ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 10 ನೀವು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಜಮೀನು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಶೆಕೆಮನು ಸಹ ಾಕೋಬನೊಡನೆ ಮತು್ತ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮನು
ಅವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕ ಾರ ಾಡಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾನು
ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ನೀವು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನಗೆ
ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

13 ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಅವನ ತಂದೆಗೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ
ತಂಗಿ ಾದ ದೀನಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಆವೇಶದಿಂದ
ಇದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು
ಾವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗಿನೂ್ನ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ತ ಾ್ಪಗುತ್ತದೆ. 15ಆದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸು
ನಮ್ಮಂತೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 16 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಾವು ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವೆವು. 17 ಆದರೆ ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾವು ದೀನಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
18ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಹ ೕರನಿಗೂ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು. 19ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು

ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಶೆಕೆಮನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
ಶೆಕೆಮನಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ೌರವವಿತು್ತ. 20 ಹ ೕರನು ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮನು

ತಮ್ಮ ನಗರದ ಸ ಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, 21 “ಈ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟ; ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ; ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಭೂಮಿನಮ್ಮಲಿ್ಲದೆ. ಾವುಅವರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 22 ಆದರೆ ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಾಯರ್ವೇನೆಂದರೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲರಂತೆ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 23 ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ಅವರ
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ಎ ಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳಿಂದಲೂ ಪಶುಗಳಿಂದಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
24 ಸ ಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಹ ೕರ ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮರ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ
ಗಂಡಸರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

25 ಮೂರು ದಿನಗದರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು ಇನೂ್ನ ಾಯದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ಾಕೋಬನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ
ಸಿಮೆ ೕನ್ಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 26ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನನು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯು ಹ ೕರನನೂ್ನ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ದೀನಳನು್ನ ಶೆಕಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
27 ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಹೋಗಿಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ
ತಂಗಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು ಾಡಿದ ಾನಭಂಗದಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದರು. 28 ಹೀಗೆ ದೀನಳ
ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂಇದ್ದ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 29 ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡರು.

30ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಸಿಮೆ ೕನನಿಗೆಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ, “ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದಿರಿ.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆರಿಜೀಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವರು.
ನನಗಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವರೇ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದರೆ ಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31ಆದರೆ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು, “ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಆ ಜನರು ಸೂಳೆಯಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾವು ಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಆ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪು ್ಪ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

35
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು

1ದೇವರು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ದೇವ ಾದ ‘ಏಲ್’ ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ! ಆತನ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಮರದ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಾನು
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲೆಗಳನೂ್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಕೋಬನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ

ಏ ಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟನು.
5 ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ

ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಾಕೋಬನುಮತು್ತ ಅವರಜನರು ಲೂಜಿಗೆಹೋದರು. ಈಗಲೂಜನು್ನ “ಬೇತೇಲ್”
ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅದು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 7 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಲು
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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8 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಾಸಿ ಾದ ದೆಬೋರಳು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಾಕೂತ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಾಕೋಬನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
9 ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆಮತೆ್ತ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು

ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 10ದೇವರು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಾಕೋಬ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ಹೆಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ “ಇಸೆ್ರೕಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

11 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ನೀನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು
ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಾಜರುಗಳೂ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವರು.
12 ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 14-15 ಾಕೋಬನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಒಂದು ಾ್ಮರಕಕಲ್ಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಸುರಿದನು.
ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯಿಂದ ಾಹೇಲಳಮರಣ
16 ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತೂರಿಗೆ

ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪಮುಂಚೆ ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂದಿತು. 17ಆದರೆ ಾಹೇಲಳು ಈ ಹೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿತು್ತ. ಾಹೇಲಳ ಾದಿಯು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಗೆ,
“ ಾಹೇಲಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18 ಾಹೇಲಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ಸತು್ತಹೋದಳು; ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲು, ಾಹೇಲಳು ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ಬೆನೋನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಾಗೆ ಾಹೇಳಲು ಮೃತಪಟ್ಟಳು.

19 ಾಹೇಲಳನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
20 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಆಕೆಯಸ ಾಧಿಯಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ
ಇಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲದೆ. 21 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರೆಸಿ “ಮಿಗ್ದಲ್ ಏದರ್” ಗೋಪುರದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.

22 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರೂಬೇನನು
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಾಸಿ ಾದ* ಬಿಲ್ಹ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಕುಟುಂಬ
ಾಕೋಬನಿಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲ) ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

23 ಲೇಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್.

24 ಾಹೇಲಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ೕಸೇಫಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್.
25ಬಿಲ್ಹಳು ಾಹೇಲಳ ಾಸಿ. ಬಿಲ್ಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ.
26ಜಿಲ್ಪಳು ಲೇಯಳ ಾಸಿ. ಜಿಲ್ಪಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.

ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

* 35:22: ಾಸಿ ಅಥ ಾ “ಉಪಪತಿ್ನ” ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂಡತಿಯಂತಿದ್ದಳು.
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27 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಮೆ್ರಗೆ
ಬಂದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಇ ಾಕನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ. 28 ಇ ಾಕನು ನೂರೆಂಭತು್ತ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 29 ಆಮೇಲೆ ಇ ಾಕನು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗುವವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿ
ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಏ ಾವನು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

36
ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬ

1 ಎದೋಮನೆಂಬ ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ: 2 ಏ ಾವನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಏ ಾವನಹೆಂಡತಿಯರು: ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಏಲೋನನಮಗ ಾದಆ ಾ;ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ
ಸಿಬೆ ೕನನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ಾಹ ಎಂ ಾಕೆಯಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಒಹೊಲೀ ಾಮ; 3ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ
ನೆ ಾ ೕತನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಾಸೆಮತ್. 4 ಏ ಾವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಾಳಿಗೆ ಎಲೀಫಜನೆಂಬ
ಮಗನಿದ್ದನು. ಾಸೆಮತಳಿಗೆ ರೆಗೂವೇಲನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. 5 ಒಹೊಲೀ ಾಮಳಿಗೆ ಮೂವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಯೆಗೂಷ,ಯ ಾಮಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು.
6-8 ಾಕೋಬಮತು್ತ ಏ ಾವರ ಕುಟುಂಬಗಳುಬಹಳವೃದಿ್ಧ ಾದ ಾರಣ ಾ ಾನ್ದೇಶವುಅವರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಕೋಬನಿಂದ ದೂರ ಹೋದನು. ಏ ಾವನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನಮತು್ತ ಇತರಪಶುಗಳನೂ್ನ
ತನಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು.
(ಏ ಾವನಿಗೆ ಎದೋಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಎದೋಮ್ ಎಂಬುದು ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದ ಮತೊ್ತಂದು
ಹೆಸರು.)

9ಏ ಾವನು ಎದೋಮ್ ಜನರ ತಂದೆ. ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬದವರ
ಹೆಸರುಗಳು:

10ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಫಜ, ಇವನು ಏ ಾವನಿಗೆ ಆ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನು.
ರೆಗೂವೇಲ, ಇವನು ಏ ಾವನಿಗೆ ಾಸೆಮತಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಮಗನು.

11 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಚೆ ೕ, ಗ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ಕೆನಜ್.

12 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ತಿಮ್ನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ತಿಮ್ನಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಅ ಾಲೇಕ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು.

13ರೆಗೂವೇಲನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.
ಇವರು ಏ ಾವನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು. ಇವರು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಸೆಮತಳ ಸಂತತಿಯವರು.
14ಏ ಾವನಮೂರನೆಹೆಂಡತಿಯುಅ ಾಹನಮಗ ಾದಒಹೊಲೀ ಾಮ. (ಅ ಾಹನುಸಿಬೆ ೕನನ
ಮಗನು.) ಏ ಾವನಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳಮಕ್ಕಳು: ಯೆಗೂಷ್,ಯ ಾಮ್ಮತು್ತ ಕೋರಹ.

15ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರ ಕುಲಪತಿಗಳು:
ಏ ಾವನ ದಲನೆ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಜ. ಎಲೀಫಜನಿಂದ ಬಂದವರು: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್,
ಚೆ ೕ, ಕೆನೆಜ್, 16 ಕೋರಹ, ಗ ಾಮಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ.

ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಆ ಾಳ ಸಂತತಿಯವರು.
17 ಏ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದನು: ನಹತ, ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.

ಈ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಸೆಮತಳ ಸಂತತಿಯವರು.
18ಅ ಾಹನಮಗಳೂಏ ಾವನಹೆಂಡತಿಯೂಆಗಿದ್ದ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಯಗೂಷ್,
ಯೆ ಾಮಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಈಮೂವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರು.

19ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಏ ಾವನೇ ಮೂಲಪುರುಷ.
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20 ಏ ಾವನಿಗಿಂತ ದಲು ಹೋರಿಯ ಜ ಾಂಗದ ಸೇಯೀರ್ ಎಂಬವನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೇಯೀರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಸಿಬೆ ೕನ್, ಅ ಾಹ, 21 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್, ಆ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕುಲಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

22ಲೋಟಾನನು ಹೋರಿ, ಹೇ ಾಮ್ಎಂಬುವರ ತಂದೆ. (ತಿಮ್ನಳು ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ.)
23ಶೋ ಾಲನು ಅ ಾ್ಪನ್, ಾನಹತ್, ಗೇ ಾಲ್, ಶೆ ೕ ಮತು್ತ ಓ ಾಮ್ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
24 ಸಿಬೆ ೕನನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. (ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನೇ ಅ ಾಹ.)

25ಅ ಾಹನು ದೀಶೋನ್ಮತು್ತ ಓಹೊಲೀ ಾಮಳ ತಂದೆ.
26ದಿಶೋನನಿಗೆ ಹೆ ಾ್ದನ್,ಎ ಾ್ಬನ್, ಇ ಾ್ರನ್ಮತು್ತ ಕೆ ಾನ್ ಎಂಬ ಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
27ಏಚೆರನಿಗೆ ಬಿ ಾ್ಹನ್,ಚಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಅ ಾನ್ ಎಂಬಮೂರುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
28ದೀ ಾನನಿಗೆಊಚ್ಮತು್ತ ಅ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
29 ಹೋರಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್,
ಸಿಬೆ ೕನ್, ಅ ಾಹ, 30 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್. ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಹೋರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳು ಇವರೇ.

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಎದೋಮಿಗೆ
ಾಜರುಗಳಿದ್ದರು.
32 ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬೆಲಗನು ಎದೋಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದಿ ಾ್ಹ ಾ ನಗರವನು್ನ
ಆಳಿದನು.

33 ಬೆಲಗನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ೕ ಾಬನು ಾಜ ಾದನು. ೕ ಾಬನು ಬೊಚ್ರದವ ಾದ ಚೆರಹನ
ಮಗನು.

34 ೕ ಾಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಹು ಾಮನು ಆಳಿದನು. ಹು ಾಮನು ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವನು.
35 ಹು ಾಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಹದದನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು. ಹದದನು ಬೆದದನ ಮಗನು.
( ಾಬ್ಯರನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದವನೇ ಬೆದದನು.) ಹದದನು ಅವೀತ್
ಪಟ್ಟಣದವನು.

36ಹದದನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಸ ಾ್ಲಹನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು; ಸ ಾ್ಲಹನು ಮಸೆ್ರೕಕದವನು.
37 ಸ ಾ್ಲಹನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ೌಲನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು. ೌಲನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿತೀರದಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬೋತೂರಿನವನು.

38 ೌಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಆಳಿದನು. ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನಮಗನು.
39 ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹದದನು ಆಳಿದನು. ಹದದನು ಾಗು ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದವನು. ಹದದನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಟಬೇಲ್. ಮಹೇಟಬೇಲಳು ಮಟೆ್ರೕದ
ಎಂ ಾಕೆಯಮಗಳು. (ಮಟೆ್ರೕದಳುಮೇಜಾ ಾಬನಮಗಳು.)

40-43ಏ ಾವನು ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆಮೂಲಪಿತೃ:
ತಿಮ್ನ ಅ ಾ್ವ, ಯತೇತ, ಓಹೊಲೀ ಾ ಾ, ಏ ಾ, ಪೀನೋನ್, ಕೆನೆಜ್, ತೇ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಚರ,
ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀ ಾಮ್ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

37
ಕನಸು ಾರ ೕಸೇಫ

1 ಾಕೋಬನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
2 ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರಯಿದು:

ೕಸೇಫನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ದ ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವುದು ಅವನ
ಕಸು ಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆಅಂದರೆಬಿ ಾ್ಹಮತು್ತ ಜಿ ಾ್ಪ ಎಂಬತನ್ನಮಲ ಾಯಿಗಳಮಕ್ಕ ಡನೆ
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ೕಸೇಫನುಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರೇ ಾದರೂಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ೕಸೇಫನು
ತಂದೆಗೆತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಇಸೆ್ರೕಲನು ತುಂಬಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ೕಸೇಫನುಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಇಸೆ್ರೕಲನು
ತನ್ನ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ೕಸೇಫನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಸುಂದರ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ೕಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ ೕಸೇಫನಅಣ್ಣಂದಿರು ೕಸೇಫನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿಅವನೊಡನೆ
ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

5 ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡನು. ೕಸೇಫನು ಈ ಕನಸನು್ನ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

6 ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. 7 ಾವೆಲ್ಲರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ
ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದು್ದನಿಂತಿತು; ನನ್ನ ಸಿವುಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಿವುಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, “ನೀನು ಾಜ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್ವೆಂದು ನಿನ್ನ
ಆಲೋಚನೆ ೕ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಆ ಕನಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

9 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ೕಸೇಫನು ಈ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ
ಮತು್ತ ಹನೊ್ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಈ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ
ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಇದೆಂ ಾ ಕನಸು? ಾನೂ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ನಿನಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆದರೆ ೕಸೇಫನ ತಂದೆಯು ಆ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು.

12 ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋದರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನು, “ಸರಿ, ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
14 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ

ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
15 ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಾರಿತಪಿ್ಪ ೕಸೇಫನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು,

“ಏನು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ

ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಅವರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ದೋ ಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ

ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡನು.
ೕಸೇಫನನು್ನ ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ಾರಿದು್ದ

18 ೕಸೇಫನನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು
ಉ ಾಯ ಾಡಿದರು. 19 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಕನಸು ಾರ ಾದ
ೕಸೇಫ. 20ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಾವಿ ಳಗೆ

ದಬಿ್ಬ, ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿ ಂದು ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇ ೕಣ. ಆಗ ಅವನ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಜ ಾಗುತ್ತ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

21 ಆದರೆ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ; 22 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬರಿ ಾದ ಾವಿಗೆ
ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡಿ; ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರು ಾಯ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತ ತಂದೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ರೂಬೇನನ
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ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 23 ೕಸೇಫನು ಬಂ ಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿ 24ನೀರಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಾವಿ ಳಗೆ ತಳಿ್ಳದರು.

25 ೕಸೇಫನು ಾವಿ ಳಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರುಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಅನೇಕ
ಬಗೆಯ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
26ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನಮರಣವನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿದರೆ ನಮ ಾಗುವ ಾಭವೇನು? 27ಈ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಅವನನು್ನ ಾರಿದರೆ ನಮಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಾಗುವುದು; ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪ ಾಧವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 28 ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು
ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ, ಅಣ್ಣಂದಿರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಾವಿ ಳಗಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಾರಿದರು. ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸೇಫನನು್ನ
ಾರಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ರೂಬೇನನು ಾವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ೕಸೇಫನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಾಣದೆ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 30 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಹುಡುಗನು ಾವಿ ಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 31 ಬಳಿಕ
ಅವರು ಒಂದು ಆಡನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ೕಸೇಫನ ಸುಂದರ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೇಲೆ
ಾಕಿದರು. 32 ಬಳಿಕ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ ಾವು ಈ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಇದು ೕಸೇಫನ ನಿಲುವಂಗಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

33 ತಂದೆಯು ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, “ ೌದು, ಇದು ೕಸೇಫನದೇ.
ಾವುದೋ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯ ಾಯಿಗೆ ತು ಾ್ತದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 34 ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. 35 ಾಕೋಬನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಎಷೆ್ಟೕ ಸಂತೈಸಿದರೂ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಆದರಣೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ

ದುಃಖಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
36ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾರಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಾವಲು ಾರರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದರು.

38
ಯೆಹೂದನುಮತು್ತ ಾ ಾರಳು

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೀ ಾ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಲು
ಹೋದನು. ಅವನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಊರಿನವನು. 2 ಯೆಹೂದನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾ ಾನ್ಯನ ಮಗಳನು್ನ
ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶೂಗ. 3 ಆಕೆಯು
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಏರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 4 ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ
ಜನನವಿತ್ತಳು. ಅವರು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಓ ಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 5 ಆಕೆಗೆ ಮೂರನೆಯ ಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಆಕೆ ಅದಕೆ್ಕ ಶೇಲಹ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಯೆಹೂದನು ಕಜೀಬೂರಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
6ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ದಲನೆ ಮಗ ಾದ ಏರನಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದನು. ಆಕೆಯ

ಹೆಸರು ಾ ಾರ. 7ಆದರೆ ಏರನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಾಯಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ಏರನ ತಮ್ಮ ಾದ ಓ ಾನನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಸತು್ತಹೋದ ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಂತಿರು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏರನ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಾ ಾರಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಓ ಾನನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದರೂ ವೀಯರ್ವನು್ನ ನೆಲದ ಾಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಇದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
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ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಓ ಾನನನು್ನ ಸಹ ಾಯಿಸಿದನು. 11 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ
ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರು. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನು
ದೊಡ್ಡವ ಾಗುವ ತನಕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶೇಲಹನು ಸಹ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆ
ಾಯಬಹುದೆಂದು ಯೆಹೂದನು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

12ಆಮೇಲೆ ಬಹುದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆಯೆಹೂದನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಶೂಗನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಳು.
ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ದುಃಖದ ಸಮಯತೀರಿದಮೇಲೆ ಅದು ಾ್ಲಮ್ಯದವ ಾದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಹೀ ಾನೊಂದಿಗೆ
ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಿ ಾ್ನಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 13 ಾವನು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ಾ ಾರಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 14 ಾ ಾರಳು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧವೆಯ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆಈಗ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತಿ ಾ್ನ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಏನಯಿಮೂರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವುದು ಾ ಾರಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಲುಯೆಹೂದನು ಆಲೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯೆಂದು
ಾವಿಸಿದನು. (ಆಕೆಯು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.) 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದನು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ
ಾ ಾರಳೆಂದುಯೆಹೂದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)
ಅವಳು “ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17ಯೆಹೂದನು, “ನನ್ನ ಮಂದೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವಳು “ಸರಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ತನಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ

ಒತೆ್ತಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
18ಯೆಹೂದನು, “ಏನು ಒತೆ್ತಯಿಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾ ಾರಳು, “ನಿನ್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುದೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದರ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ

ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಯೆಹೂದನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು; ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. 19 ಾ ಾರಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಮತೆ್ತ ವಿಧ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಳು.

20 ಯೆಹೂದನು ಾತು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಹೀ ಾನ
ಮೂಲಕಏನಯಿಮಿಗೆಕಳುಹಿಸಿಆಮುದೆ್ರಯನೂ್ನಊರುಗೋಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬರುವಂತೆಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21ಅವನು ಏನಯಿಮ್ಊರಿನ ಕೆಲವು
ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದ ವೇಶೆ್ಯಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಾವ ವೇಶೆ್ಯಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೂದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾನು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಗಂಡಸರು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು”
ಅಂದನು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗುವುದು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಡನು್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾರಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾರಣೆ
24 ಮೂರು ತಿಂಗ ಾದ ಬಳಿಕ, ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೂದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ಾ ಾರಳು

ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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25 ಆ ಗಂಡಸರು ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಡಿದವನು ಈ ವಸು್ತಗಳ ಒಡೆಯ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡು! ಇವು ಾರವು? ಈ
ಮುದೆ್ರಯೂ ಾರವೂ ಾರವು? ಇದು ಾರ ಕೈಕೋಲು?” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

26ಯೆಹೂದನುಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, “ಆಕೆಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಾನೇ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ಆಕೆಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆಯೆಹೂದನು ಆಕೆ ಡನೆಮತೆ್ತ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

27 ಾ ಾರಳಿಗೆಹೆರಿಗೆ ಾಲಬಂತು. ಆಕೆಗೆಅವಳಿಜವಳಿಮಕ್ಕ ಾಗುವುದನು್ನ ಾದಿಯುಗಮನಿಸಿದಳು.
28ಆಕೆಗೆಹೆರಿಗೆ ಾಗು ಾಗಒಂದುಮಗುತನ್ನ ಕೈಚಾಚಿತು. ಾದಿಯುಆಮಗುವಿನಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ, “ ದಲನೆಯವನು” ಅಂದಳು. 29 ಆದರೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಆಮೇಲೆಮತೊ್ತಂದುಮಗುವು ದಲು ಹುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾದಿಯು, “ನೀನು ದಲನೆಯವನನು್ನ
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದೆ”ಅಂದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಆಮಗುವಿಗೆ “ಪೆರೆಚ್”ಎಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 30ಆ
ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗುವು ಹೊರಬಂದಿತು. ಆಮಗುವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಾರವಿತು್ತ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
“ಜೆರಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

39
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನನು್ನ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದು್ದ

1 ೕಸೇಫನನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡಿದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಫರೋಹನ ಾವಲು ಾರರ ಾಯಕ ಾದ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದರು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ೕಸೇಫನು ಏಳಿಗೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ೕಟೀಫರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇವಕ ಾದನು.

3ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ೕಟೀಫರನು ಗಮನಿಸಿದನು. 4 ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು; ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಮೇ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 5 ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಮನೆಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಸಿ್ತಗೆಅವನನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಮೇಲೆಯೆಹೋವನು
ೕಟೀಫರನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 6ಆದ್ದರಿಂದ ೕಟೀಫರನು
ಾನುಊಟ ಾಡುವ ಆ ಾರ ಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದೆಲ್ಲದರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದನು.

ೕಸೇಫನು ೕಟೀಫರನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
ೕಸೇಫನು ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ ರೂಪವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. 7 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದನಂತರ,

ೕಸೇಫನ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ೕಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ,
“ನನೊ್ನಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ ಧಣಿಯು ಈಮನೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನನಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಿ ಾ್ದನೆ. 9ನನ್ನ ಧಣಿಯು ಈಮನೆಯ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ತನ್ನ ಧಮರ್ಪತಿ್ನ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಇಂ ಾ ಮ ಾ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ಾಪ ಾಡಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ೕಸೇಫನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 11ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು.
ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ. 12 ಅವನ ಧಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ ಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಕೂಡಲೇ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದನು.

13 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದದ್ದರಿಂದ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡ ಅವಳು 14ಮನೆಯ
ಹೊರಗಿದ್ದ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬಿ್ರಯ
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ಗು ಾಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರ ಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ. ಆಗ ಾನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ. 15 ನನ್ನ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಆಕೆ ಆ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಗಂಡನೂ
ೕಸೇಫನಿಗೆಧಣಿಯೂಆಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನು ಬರುವ ತನಕಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 17ಪತಿಯುಬಂ ಾಗ

ಆಕೆಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, “ನೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಈಇಬಿ್ರಯಗು ಾಮನು ನನ್ನಮೇಲೆಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ. 18 ಆದರೆ ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

19 ೕಸೇಫನ ಧಣಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 20 ಾಜನ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

ೕಸೇಫನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಸ
21 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಕರುಣೆತೋರಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ

ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ೕಸೇಫನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 22 ಅವನು
ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಸೇಫನೇ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆ ಾಗಿದ್ದನು.

40
ೕಸೇಫನು ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ ಫರೋಹನ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಫರೋಹನಿಗೆ ಾವುದೋ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರು. ಈ
ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾನ ಾಯಕ. 2ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ
ಮೇಲೆಯೂ ಾನ ಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ೕಸೇಫನಿದ್ದ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ೕಟೀಫರನು ಫರೋಹನ ಾವಲು ಾರ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. 4ಸೆರೆಮನೆಯಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯುಈಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನ
ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ ಇದ್ದರು. 5 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನಿಗೂ ಾನ ಾಯಕನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರ
ಕನಸುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ೕಸೇಫನು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನು್ನ ೕಸೇಫನು ಕಂಡು, 7 “ಈ ದಿನ ನೀವು
ತುಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ, ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆ ಇಬ್ಬರು, “ ಾವು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ ಾವು ಕಂಡ ಕನಸು ನಮಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಲಿ ವಿವರಿಸುವವ ಾಗಲಿ ಾರೂ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ
ಕನಸುಗಳಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದದಯ ಾಡಿನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನನಗೆತಿಳಿಸಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ರ ಾರಸ ಕೊಡುವವನ ಕನಸು
9 ಆಗ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಆ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕವಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಕವಲುಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟವು;
ಆ ಹೂವುಗಳು ಹಣು್ಣಗ ಾದವು. 11 ಾನು ಫರೋಹನ ಲೋಟವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟದೊಳಗೆ ರಸಹಿಂಡಿ ಲೋಟವನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ೕಸೇಫನು, “ ಾನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಆ ಮೂರು
ಕವಲುಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು. 13 ಮೂರುದಿನಗ ಳ ಾಗಿ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
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ಮತೆ್ತ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾನ ಾಯಕ ಾಗಿರುವೆ. 14 ಆದರೆ
ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು. 15 ಇಬಿ್ರಯರ ದೇಶದವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು
ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ ಕನಸು

16 ಾನ ಾಯಕನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನು ೕಸೇಫನಿಗೆ,
“ನನಗೂ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು.
17 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ ಗಳು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೕಸೇಫನು, “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳ ಅಥರ್
ಮೂರು ದಿನಗಳು. 19ಮೂರುದಿನಗ ಳ ಾಗಿ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡಿಸುವನು; ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಕಂಬಕೆ್ಕ ನೇತು ಾಕಿಸುವನು;ಪ ಗಳುನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಸೇಫನನು್ನ ಮರೆತನು

20 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಫರೋಹನ ಜನ್ಮದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಔತಣಕೂಟದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾನ ಾಯಕನನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. 21 ಫರೋಹನು ಾನ ಾಯಕನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅದೇ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು; ಅವನು ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವವ ಾದನು. 22ಆದರೆ
ಫರೋಹನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಡೆಯಿತು.
23ಆದರೆ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ೕಸೇಫನ
ಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

41
ಫರೋಹನ ಕನಸುಗಳು

1ಎರಡು ವಷರ್ಗಳನಂತರಫರೋಹನಿಗೆಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ಫರೋಹನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನೈಲ್ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಆಗ ಕೊಬಿ್ಬದ ಮತು್ತ ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ ಬಂದು
ಹುಲ್ಲನು್ನಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3ಬಳಿಕಬಡಕ ಾಗಿದ್ದಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ ಏಳುಹಸುಗಳುನದಿ ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವು. 4 ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು
ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.

5 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಕನ ಾಯಿತು. ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ
ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವು. 6 ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಸಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ
ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು. 7 ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳು ಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಫರೋಹನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 8ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತುಂಬ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ವಿವರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಾನ ಾಯಕನು ಫರೋಹನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ

ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ. 10 ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದಿರಿ. 11 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ ಾಯಿತು. ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ
ಅಥರ್ಗಳಿದ್ದವು. 12 ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಯುವಕನಿದ್ದನು. ಅವನು ಾವಲು ಾರರ
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ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವನು ನಮಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ
ನನಗೆ ಆಯಿತು; ದಲಿನಉದೊ್ಯೕಗವು ದೊರೆಯಿತು;ಅವನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ೕಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಸಿದು್ದ

14ಆಗಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದಕರೆಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ೌರ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 15 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರು ಇಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ೕಸೇಫನು, “ಕನಸುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಹೊಂದಿರುವವನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, ಾನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 18 ಕೊಬಿ್ಬದಮತು್ತ ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ ಬಂದು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಆಗ ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಅಂ ಾ ಬಡಕಲು ಹಸುಗಳನು್ನ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
20ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಹಸುಗಳು ದಲು ಬಂದ ಲಕ್ಷಣ ಾದ ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 21ಅವು
ಏಳುಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದಮೇಲೆಯೂತಿಂದಂತೆ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;ಅವು ದಲಿನಂತೆಯೇಬಡಕ ಾಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.

22 “ನನ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಕನಸು ಇಂತಿದೆ: ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಪುಷಿ್ಟ ಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು
ಹುಟಿ್ಟದವು. 23ಬಳಿಕ ಅದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು.
24ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳುಪುಷಿ್ಟ ಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

“ ಾನು ಈ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಮಂತ್ರ ಾರರಿಗೂ ವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ನನಗೆ ಈ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನಿಂದ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವಿವರಣೆ
25 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಆ ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವು ಒಂದೇ. ಮುಂದೆ

ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ತಮಗೆತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಳೆ್ಳಯಏಳುಹಸುಗಳೇ ಏಳುವಷರ್ಗಳು. ಒಳೆ್ಳಯ
ಏಳು ತೆನೆಗಳೇ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಎರಡು ಕನಸುಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 27 ಬಡಕ ಾದ
ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ಮತು್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋದ ಾಳಿನ ಏಳು ತೆನೆಗಳು, ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ.
28ಮುಂದೆನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
29ನಿಮಗೆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆ ಾಗುವುದು; ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಆ ಾರವಿರುವುದು. 30 ಆದರೆ ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬರ ಾಲವಿರುವುದು. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಾವು ದಲು ಬೆಳೆದ ಆ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.
ಈ ಾಮವುದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು. 31 ದಲಿನ ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಗುರುತೇ ಜನರಿಗೆ ಾಣಸಿಗದು.

32 “ಫರೋಹನೇ, ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕನಸುಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಇದನು್ನ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ಬೇಗನೆ ಬರ ಾಡಲಿ ಾ್ದನೆ. 33ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ತುಂಬ ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 34 ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಸಂಗ್ರಹಕರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಬೆಳೆ ಾರನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಐದನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಕಂ ಾಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ವಸೂಲಿ ಾಡಬೇಕು. 35 ಸಂಗ್ರಹ ಾರರ ಮೂಲಕ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
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ಆ ಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬರ ಾಲದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಇದು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. 38 ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ? ದೇವ ಾತ್ಮನೇ ಇವನ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗಿಂತ ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇಶದ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು; ಜನರು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವವನು ಾನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕಲ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ 42 ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಾಕಿದನು. 43 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾಜರಥವನು್ನ ಸಂಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ವಿಶೇಷ ಾವಲು ಾರರು ಅವನ

ರಥದ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಹೋಗು ಾ್ತ “ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.

44 ಫರೋಹನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಜ ಫರೋಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಕೈಯೆತ್ತಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಾಲನು್ನ ಚಲಿಸಲೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, ಾಫ್ನತ್ಪನೆ್ನೕಹ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಆಸನತ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು.
ಆಕೆ ಓನ್ ನಗರದ ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನ ಮಗಳು. ಹೀಗೆ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.
46 ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. 47ಏಳು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯು

ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 48 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನು ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರಗಳ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ದವಸ ಾನ್ಯವನು್ನ ಆ ಾ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು. 49 ೕಸೇಫನು ಬಹಳ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಮರಳಿನ ಾಶಿಯೆಂಬಂತೆ ತೋರಿತು; ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.

50 ೕಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸನತ್ ಓನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫೆರನ ಮಗಳು.
ಬರ ಾಲದ ದಲನೆಯ ವಷರ್ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಆಸನತಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 51 ದಲನೆಯ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ, “ಮನಸೆ್ಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 52 ಎರಡನೆ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ,

“ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ,
“ಎಫಾ್ರಯೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಬರ ಾಲದ ಾ್ರರಂಭ
53ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 54 ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಾಮದಏಳುವಷರ್ಗಳುಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಾಮವುಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆ ಾರ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 55 ಬರ ಾಲವು ಾ್ರರಂಭ ಾ ಾಗ ಜನರು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಫರೋಹನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಫರೋಹನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ, “ ೕಸೇಫನನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

56ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬರ ಾಲ ಾ ಾಗ, ೕಸೇಫನು ಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬರವು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. 57 ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಮವು
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ಭಯಂಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ೕಸೇಫನಿಂದಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದರು.

42
ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಾದವು

1 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

2 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆಗ ಾವು ಾಯದೆ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದರು. 4 ಾಕೋಬನುಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ೕಸೇಫನಒಡಹುಟಿ್ಟದ
ಒಬ್ಬನೇ ತಮ್ಮ ಾಗಿದ್ದನು.) ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಾಕೋಬನಿಗಿತು್ತ.

5 ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ
ಜನರು ಾ ಾನಿನಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು; ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.

6 ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ
ಅವನು ತನಗೆ ಅವರು ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸಹೋದರರು, “ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾ ಾನ್
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

8 ೕಸೇಫನು ತನ್ನಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರೂಅವನಅಣ್ಣಂದಿರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.
9ಆಗ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಗೂಢಚಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ

ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಸಹೋದರರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ಾ್ವಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಾವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಬಂದವರೇ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ೕಸೇಫನುಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮದುಬರ್ಲಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವುಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ಾವೆ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಂದಿಗೆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ
ಬಂದವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಗೂಢಚಾರರೇ. 15 ಆದರೆ ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದುಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆನಿಮ್ಮಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನುಇಲಿ್ಲಗೆಬರಬೇಕು;ಇಲ್ಲ ಾದರೆಫರೋಹನಜೀವ ಾಣೆ,
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗಕೂಡದು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯ ೕ ಸು ್ಳೕ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಆದರೆ
ನೀವಂತೂ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾ ಾಗಿ ಇಟ್ಟದು್ದ

18 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು.
ನೀವು ಈ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ; 19 ನೀವು
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ಯ ಾಥರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ; ಉಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ
ಜನರಿ ಾಗಿ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 20 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸಹೋದರರು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 21 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾ್ರಣಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದ

ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಾವು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾ್ರಣಸಂಕಟಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಶಿ
ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಂತರ ಾರನ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಾಷೆ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅವರ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಥರ್ ಾಯಿತು. 24 ಅವರ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಬಂಧಿಸಿದನು. 25 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಹಣವನು್ನ ಾವತಿ ಾಡಿದರೂ
ೕಸೇಫನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಅವರವರ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳ

ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
26 ಸಹೋದರರು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 27 ಆ
ಾತಿ್ರ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕತೆ್ತಗೋಸ ್ಕರ
ಸ್ವಲ್ಪ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಚೀಲವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಾನು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವು
ಚೀಲದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 28 ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ಾನು
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಹಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಹೋದರರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಹೋದರರು ಾಕೋಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿ
29 ಸಹೋದರರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ನಡೆದ

ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತ, 30 “ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು
ಾವಿಸಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. 31 ಾವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವು ಯ ಾಥರ್ವಂತರು;
ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 32 ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ
ತಂದೆಯೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು.
33 “ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು, ‘ನೀವು ಯ ಾಥರ್ವಂತರೆಂದು ತೋರಿಸಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 34 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.
ಆಗ ನೀವುಯ ಾಥರ್ ಾದವರೋ ಗೂಢಚಾರರೋ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು; ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾವ
ತಡೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.

35 ಬಳಿಕ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಂದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಹೋ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಸಹೋದರನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಕಂಡು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡರು.
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36 ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ?
ೕಸೇಫನು ಇಲ್ಲ ಾದನು. ಸಿಮೆ ೕನನೂ ಇಲ್ಲ ಾದನು. ಈಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀನು

ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು. ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ
ಸಹೋದರನು ಸತು್ತಹೋದನು;ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದಿರುವುದು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅ ಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಯ ಾ್ಸದ ಾನು
ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಾಕೋಬನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪಿ್ಪದು್ದ

1ಬರ ಾಲವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. 2ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಊಟ ಾಡಿದರು. ದವಸ ಾನ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋ ಾಗ ಾಕೋಬನು, ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ನಮಗೆಊಟಕೆ್ಕ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡುಬನಿ್ನ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

3ಯೆಹೂದನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನು,
‘ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾರದೆ ನನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಕೂಡದು’ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಾವು ಹೋಗಿ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುವೆವು. 5 ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಮಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಲ್ಲದೆ ಬರಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿರುವು ಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಕೆ ಹೇಳಿದಿರಿ?
ನೀವು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಕೆ ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಸಹೋದರರು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವನೇ? ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿರುವನೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾವು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟವು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ತರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವೂ ಾಯುವೆವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಯುವರು. 9ಅವನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಬಹುದು. 10 ದಲೇ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಈ ಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕೆಲವುಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ ಜೇನು, ಆಕೊ್ರೕಡು, ಾ ಾಮಿ, ಾಲುಮಡಿ್ಡ ಮತು್ತ
ಗೋಲರಸ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. 12ಈ ಸಲ ಎರಡರಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು. 13ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. 14 ನೀವು ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂ ಾಗ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನೂ್ನ ಸಿಮೆ ೕನನನೂ್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆಮತು್ತ ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿಮರಳಿಬರುವಂತೆ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಾನು ಮತೆ್ತ ದುಃಖಿತ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು;
ದಲನೆ ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು.
ೕಸೇಫನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ

16 ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಈ
ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅಡಿಗೆ ಾಡು. ಈ ಜನರು
ಈ ಹೊತು್ತ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ಅಂತೆಯೇ ಆ ಸೇವಕನು
ಸಹೋದರರನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

18 ಆಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವರು, “ಕಳೆದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾಕಿದ್ದ
ಹಣದ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಮ್ಮನೂ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಸೇವಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದರು. 20ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಳೆದ ಸಲ ಾವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆ್ದವು. 21-22ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾವು
ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಆ ಹಣವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಹಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಲ ಾವು ಖರೀದಿ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇವಕನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೂ

ಹಣವನು್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಹಣ ಾವತಿ ಾಡಿದು್ದ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಆ ಸೇವಕನು ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಕರೆತಂದನು. 24 ಸೇವಕನು ಅವರನು್ನ
ೕಸೇಫನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ

ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದನು.
25 ಾವು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುವು ಾಗಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು

ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲು ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
26 ೕಸೇಫನು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಸಹೋದರರು ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
27 ೕಸೇಫನು ಅವರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ೕಸೇಫನು “ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ

ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ಾದ ತಂದೆ ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ? ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
28 ಸಹೋದರರು, “ ಾ್ವಮೀ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತೆ್ತ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
29 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನೋಡಿದನು. (ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಮತು್ತ
ೕಸೇಫ ಒಂದೇ ಾಯಿಯಮಕ್ಕಳು.) ೕಸೇಫನು, “ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು

ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ “ಮಗನೇ, ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಆನಂದದಿಂದ
ಅವನ ಕಣ್ಣಲಿ್ಲ ನೀರು ಉಕೆ್ಕೕರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು. 31 ಬಳಿಕ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು,

“ಊಟಬಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
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32 ೕಸೇಫನೊಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಸಹೋದರರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬೇರೊಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ
ಾಡಿದರು. ಇಬಿ್ರಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದು ತಪೆ್ಪಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

33 ೕಸೇಫನ ಎದುರಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹಿರಿಯವನಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಕಿರಿಯವನವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಸಹೋದರರೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು. 34 ಸೇವಕರು ೕಸೇಫನ
ಮೇಜಿನಿಂದ ಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಐದರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಹೋದರರುಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿಊಟ ಾಡಿದರು.

44
ೕಸೇಫನ ಸಂಚು

1ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆ ಾಡಿದನು. ೕಸೇಫನು, “ಈಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಹು ಾದಷು್ಟ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಇವರ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹಣವನೂ್ನ
ಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು. 2 ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಣವನು್ನ ಇಡು. ಅಲ್ಲದೆ
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಸಹ ಅವನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಸೇವಕನು ಾಡಿದನು.

3 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ
ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು. 4 ಅವರು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ,
“ಹೋಗು, ಆ ಜನರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು. ಅವರನು್ನ ತಡೆದು ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾವು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದೆ್ದವು;
ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೇಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ? ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನೀವೇಕೆ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಬಂದಿರಿ? 5ಈ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು ಈ
ಬಟ್ಟಲನೆ್ನೕಉಪ ೕಗಿಸುವನು. ನೀವುಅವನಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡುತಪು ್ಪ ಾಡಿದಿರಿ’ಎಂದುಹೇಳು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

6ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ೕಸೇಫನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದರೆ ಸಹೋದರರು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಾವು ಇಂ ಾ
ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. 8 ದಲು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತಂದುಕೊಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾವು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಬಂ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 9 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನಮ್ಮ ಾರ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ,
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಯಲಿ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು; ಾವು ನಿನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10 ಕನು, “ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಾರಲಿ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೊ ಅವನು ನನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಬೇಕು;ಉಳಿದವರು ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದು್ದ

11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 12 ಸೇವಕನು
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಿರಿಯವ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 13 ಸಹೋದರರು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

14ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಸಹೋದರರು ನೆಲದಮೇಲೆಬಿದು್ದ ತಲೆ ಾಗಿನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 15 ೕಸೇಫನುಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದಿರಿ? ಾನು ಶಕುನ ನೋಡಿ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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16ಯೆಹೂದನು, “ ಾ್ವಮಿ, ಾವು ಹೇಳುವಂಥದು್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ವಿವರಿಸಲು ಾವ ಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ;
ಾವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಾವ ಾಗರ್ವೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಾಡಿದ ಬೇರೊಂದು ಾಯರ್ದ
ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂಬೆ ಾ್ಯಮೀನನೂನಿನಗೆ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದರೆ ೕಸೇಫನು, “ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡವನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಬೇಕು; ಉಳಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿ ಾಗಿಯೆಹೂದನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
18 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾ್ವಮಿ, ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಾತ ಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅನುಮತಿ ಾಗಲಿ; ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು

ಸ್ವತಃ ಫರೋಹನಂತೆ ಇರುವಿರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 19 ಾವು ದಲನೆಯ ಸಲ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ನೀವು
ನಮಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಾಗಲಿ ಇರುವನೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. 20 ಾವು ನಿಮಗೆ, ‘ನಮಗೆ
ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ವೃದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಾ್ರಯದ ತಮ್ಮನಿ ಾ್ದನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ
ವಯ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನ
ಸಹೋದರನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 21 ಬಳಿಕ ನೀವು ನಮಗೆ,
‘ ಾ ಾದರೆಆಸಹೋದರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ, ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು’ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿರಿ. 22 ಾವು ನಿಮಗೆ ‘ಆಯುವಕನು ಬರ ಾರನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬರ ಾಗದು.
ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು.
23ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ, ‘ನೀವುಆ ಕಿರಿಯಸಹೋದರನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

25 “ಸ್ವಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ‘ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26ಆದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ
ಾವು ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ, ನಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾಜ್ಯ ಾಲರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 27 ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು

ನಮಗೆ, ‘ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. 28 ಾನು ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟಗ,ಅವನು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯಿಂದಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು;ಇಂದಿನತನಕ ಾನುಅವನನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 29ನೀವುನನ್ನಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಾನು ದುಃಖ ಾಳ ಾರದೆ ಸತು್ತಹೋಗುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30ನಮ್ಮ
ತಂದೆಗಂತೂ ಇವನನು್ನ ಕಂಡರೆ ಾ್ರಣಪಿ್ರೕತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ,
31 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆ ಕೂಡಲೇ ಸತು್ತಹೋಗುವನು; ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಾಯಲು ಾವೇ
ಾರಣ ಾಗುವೆವು.
32 “ ಾನು ಈ ಯುವಕನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾನು

ಇವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಬಹುದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯುವಕನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಾನು ಇಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆನು. 34 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನಿಲ್ಲದೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ

ತಂದೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45
ೕಸೇಫನು ಾನು ಾರೆಂದು ಹೇಳುವನು
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1 ೕಸೇಫನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವರ ಮುಂದೆ ಾಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ, “ಇಲಿ್ಲರುವ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊರಗೆಕಳುಹಿಸಿರಿ”ಎಂದುಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದವರುಹೊರಗೆಹೋದರು;ಸಹೋದರರು
ಾತ್ರ ೕಸೇಫನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಫರೋಹನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಲ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ೕಸೇಫ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಸಹೋದರರು
ಅವನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

4 ೕಸೇಫನು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬನಿ್ನ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದರು.
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ೕಸೇಫ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಾವನನು್ನ

ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದಿರೋ ಅವನೇ ಾನು. 5ಈಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ದುಃಖವನೂ್ನ
ಪಡಬೇಡಿ. ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 6ಈ ಭೀಕರ ಾದ ಬರ ಾಲವು ಆರಂಭ ಾಗಿ ಈ ಾಗಲೇ ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ
ಐದು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಗಿ್ಗಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ ದಲೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8 ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ೕಜನೆ. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದು್ದ

9ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆಬೇಗನೆಹೋಗಿಅವನಿಗೆ,ನಿನ್ನಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ: ‘ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ತಡ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. 10 ನೀನು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆ. ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗ ಡನೆ ಇಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಬಹುದು. 11ಮುಂದಿನ ಐದು
ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಲಿ
ಬಡತನವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ ಾನೇ ೕಸೇಫನೆಂದು
ನಿಮಗೆಈಗ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. 13ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ
ಮ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಅತ್ತನು. 15 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಹೋದರರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
16 ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿ ಾಗ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ

ಮನೆಯವರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ತಮಗೆ
ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ 18 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲಿ. ಇಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟ ಾಡಲಿ, 19ಅವರು ನಮ್ಮ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ರಥಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. 20 ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ; ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ
ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದರು. ಫರೋಹನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ರಥಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
22 ೕಸೇಫನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತೆ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಾತ್ರ ಐದು ತೆ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು
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ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮರುಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಳು, ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಇತರ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಹತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 24ಅವರು ಹೊರಡು ಾಗ ೕಸೇಫನು, “ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿರುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

26ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ;ಅವನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ತಮಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ೕಸೇಫನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳನು್ನ ಾಕೋಬನು ನೋಡಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟನು. 28 ಇಸೆ್ರೕಲನು,
“ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಾಯುವ
ದಲು ಅವನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ

1ಆದ್ದರಿಂದಇಸೆ್ರೕಲನುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಪ್ರ ಾಣಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವನುಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಇ ಾಕನ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 2ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ, “ ಾಕೋಬನೇ, ಾಕೋಬನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
3 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ದೇವರು, ಾನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು

ಹೆದರಬೇಡ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆ. 4 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಬರುವೆನು. ಬಳಿಕ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದರೂ ೕಸೇಫನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೀನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪ್ರ ಾಣ

5 ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಫರೋಹನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 6ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾನ್ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವುಹೊಂದಿದ್ದಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. ಹೀಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. 7 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅವನ ಸಂ ಾರದವರೆಲ್ಲ

ಅವನ ತೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು.
ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ

8ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂಗಡಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದ ಅವನಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:

ಾಕೋಬನ ದಲನೆಯಮಗರೂಬೇನನು. 9ರೂಬೇನನಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್,ಫಲೂ್ಲ,ಹೆಚೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.

10 ಸಿಮೆ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಮೂವೇಲ್, ಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲ.

11ಲೇವಿಯಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
12ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಓ ಾನ್, ಶೇ ಾಹ, ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ ಜೆರಹ. (ಏರ್ ಮತು್ತ ಓ ಾನ್
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋದರು.) ಪೆರೆಚನಮಕ್ಕಳು: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಾಮೂಲ್.
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13ಇ ಾ್ಸ ಾರನಮಕ್ಕಳು: ತೋ ಾ,ಪು ಾ್ವ, ೕಬ್ಮತು್ತ ಶಿ ್ರೕನ್.
14ಜೆಬೂಲೂನನಮಕ್ಕಳು: ಸೆರೆದ್, ಏಲೋನ್,ಯಹೆ್ಲೕಲ್.

15 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್. ಇವರು ಾಕೋಬನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದಲೇಯಳಮಕ್ಕಳು. ಲೇಯಳುಆಮಕ್ಕಳಿಗೆಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅಲಿ್ಲಅವಳ
ಮಗ ಾದ ದೀನ ಸಹ ಜನಿಸಿದಳು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಮೂವತೂ್ಮರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

16 ಾದನಮಕ್ಕಳು: ಚಿ ್ಯೕನ್, ಹಗಿ್ಗೕ, ಶೂನೀ, ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಏರೀ,ಅರೋದೀ ಮತು್ತ ಅರೇಲೀ.
17 ಆಶೇರನ ಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾ್ನ, ಇ ಾ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀ ಾ ಮತು್ತ ಇವರ ತಂಗಿ ಾದ ಸೆರಹ. ಬೆರೀಗನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.

18 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಪ ಎಂಬ ಾಸಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಲೇ ಾಳು ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಜಿಲ್ಪಳ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

19 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಾಕೋಬನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಾಹೇಲಳ ಮಗನು. ( ೕಸೇಫನು ಸಹ ಾಹೇಲಳ ಮಗ. ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ಈ ಾಗಲೇ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)

20 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. ( ೕಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ “ಆಸನತ್” ಈಕೆ ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ
ೕಟೀಫರನಮಗಳು.)

21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬಿ ಾ, ಬೆಕೆರ್, ಅಶೆ್ಬೕಲ್, ಗೇ ಾ, ಾ ಾನ್, ಎಹೀರೋಷ್,
ಮುಪಿ್ಪೕಮ್, ಹುಪಿ್ಪೕಮ್ಮತು್ತ ಆದ್ರ್.

22 ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳ ಕುಟುಂಬದವರು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

23 ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹುಶೀಮ್.
24ನಫಾ್ತಲಿಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹೇಲ್, ಗೂನೀ,ಯೇಚೆರ್ಮತು್ತ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್.

25ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಿಲ್ಹಳ ಕುಟುಂಬದವರು. ( ಾ ಾನನು ತನ್ನಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಸಿಯೇಬಿಲ್ಹ.
ಾಹೇಲಳುಈ ಾಸಿಯನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು.) ಈಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಏಳುಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

26 ಾಕೋಬನಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದ ಅರವ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು. ( ಾಕೋಬನ
ಸೊಸೆಯರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.) 27 ಅಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಆಗಮನ
28 ಾಕೋಬನು ದಲು ಯೆಹೂದನನು್ನ ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಗೋಷೆನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 29 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ
ಅತ್ತನು.
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30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಬದುಕಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಯಿತು. ಾನು ಈಗ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ೕಸೇಫನುತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂತನ್ನ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, “ ಾನುಫರೋಹನಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 32ಈ ಕುಟುಂಬವು ಕುರುಬರ ಕುಟುಂಬ. ಇವರು ಾ ಾಗಲೂ ದನಕರುಗಳ ಮತು್ತ
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಾಕುವವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ’ಎಂದು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 33ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 34ನೀವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವು ಕುರುಬರು. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಾವು ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಾಡಿದೆವು. ನಮಗಿಂತ ದಲು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಕುರುಬರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47
ಇಸೆ್ರೕಲನು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದು್ದ

1 ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಐದುಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

3ಫರೋಹನು ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಹೋದರರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಕುರುಬರು. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗಿಂತ ದಲೇ

ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದರು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು. 4ಅವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಬರ ಾಲವು ಾ ಾನ್ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ
ೕರ ಾಗಿದೆ. ಾವ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

6 ಅವರ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಾಸ ಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ. ಅವರು ನಿಪುಣ ಾದ ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಸಹ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು
ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

8ಆಗ ಫರೋಹನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9 ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

11ಫರೋಹನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕಸೇಫನು ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲುಉತ್ತಮ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.
12 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ
13 ಬರ ಾಲವು ಹೆಚು್ಚ ಭೀಕರ ಾಯಿತು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾಲದಿಂದ ಬಡದೇಶಗ ಾದವು. 14ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳ ಜನರು
ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ೕಸೇಫನು ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಫರೋಹನ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.

15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಣವು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು.
ನಮ್ಮ ಹಣವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಾವು ಊಟ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ೕಸೇಫನು, “ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ವಷರ್ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

18 ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಷರ್, ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಬಳಿ
ಪಶುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ೕಸೇಫನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನು
ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. 19 ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾವು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಾವು ಫರೋಹನಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ
ಾವು ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ, ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಾರಿದರು. 21ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು.* 22 ಪುರೋಹಿತರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾತ್ರ
ೕಸೇಫನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಫರೋಹನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ

ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.
23 ೕಸೇಫನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನನೂ್ನ ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ

ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿರಿ. 24 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಐದನೆ ಒಂದು ಾಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.
ಐದನೆ ಾಲು ್ಕ ಾಗವನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಬೀಜವನೆ್ನೕ
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ೕಷಣೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಜನರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿರುವೆ. ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಫರೋಹನ
ಗು ಾಮ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಒಂದು ಾನೂನನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ.
ಆ ಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಾರ, ಭೂಮಿಯ ಫಸಲಿನಲಿ್ಲ ಐದನೇ ಒಂದು ಾಗವು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಫರೋಹನು ಎ ಾ್ಲ ಜಮೀನಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಪುರೋಹಿತರ ಭೂಮಿಯು ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ.

“ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಡ”
27 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಅವನ

ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ಸುಖ ಾಗಿದ್ದರು.

* 47:21: ಎ ಾ್ಲ … ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು ಅಥ ಾ ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಂದು
ಗಡಿಯಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.



ಆದಿ ಾಂಡ 47:28 77 ಆದಿ ಾಂಡ 48:11

28 ಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆಗ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ನೂರನಲವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 29 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಅವನಿಗೆ ಾನು
ಾಯುತೆ್ತೕನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂ ಾಗ, ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಡೆಸುವು ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಡ. 30 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡು. ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
31 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮತೆ್ತ ತನ್ನ ತಲೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

48
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

1 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ತಂದೆಯು ಬಹಳ ಅ ಾರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದಅವನುತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದಮನಸೆ್ಸಯನು್ನಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ೕಸೇಫನು ಬಂ ಾಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

3ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಲೂಜ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗ ಾಗುವರು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಈಗ ನಿನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅವರು ಇಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ
ಸಿಮೆ ೕನರಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವರು. ಆದರೆ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅಂದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
7ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಹೇಲಳು ಸತ್ತಳು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವಳನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಹುಡುಗರು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ
ಇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ತುಂಬ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಆ ಹುಡುಗರನು್ನ

ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 11 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ೕಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



ಆದಿ ಾಂಡ 48:12 78 ಆದಿ ಾಂಡ 49:1

12 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 13 ೕಸೇಫನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ತನ್ನ ಎಡ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. (ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಎಡ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸೆ್ಸಯು ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು.) 14 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಾರೆ ಾಡಿತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಾದಎಫಾ್ರಯೀಮನತಲೆಯಮೇಲಿಟು್ಟ ಎಡಗೈಯನು್ನ
ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನು
ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಯನಿ್ನಟ್ಟನು. 15 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಇ ಾಕನೂ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
16ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಡಿದ ದೂತನೇ ಆತನು.

ಈಹುಡುಗರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಇಂದಿನಿಂದಈಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್ಮತು್ತ ಇ ಾಕರ ಹೆಸರನು್ನ ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ

ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.”

17 ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು
ಅಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನೋಡಿ ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
18 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಮನಸೆ್ಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ತಂದೆಯು “ನನಗೆ ಗೊತು್ತ ಮಗನೇ, ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಮನಸೆ್ಸ ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು.

ಅವನು ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನು
ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,

“ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಮೂಲಕ
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.

‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಂತೆಯೂ
ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆಯೂ ಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.

ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
21 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ

ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು.
22 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೊಂದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಅ ೕರಿಯರಿಂದ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲೂಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂಹೋ ಾಡಿಆಬೆಟ್ಟವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

49
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

1ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮಗೆಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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2 “ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ರೂಬೇನ

3 “ರೂಬೇನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದಲನೆಯಮಗ.

ನೀನು ನನ್ನ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಯೂ ೌರವಯುತನೂ ಆಗಿರುವೆ.

4ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಳಯದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಸಿಗೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.”
ಸಿಮೆ ೕನಮತು್ತ ಲೇವಿ

5 “ಸಿಮೆ ೕನನೂ ಲೇವಿಯೂ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹೋ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

6ಅವರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಚಿಸಿದರು.
ಅವರ ರಹಸ್ಯಕೂಟಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಅವರು ೕಜಿಗೆಂದೇ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು.

7ಅವರ ಕೋಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಾಪ. ಅದು ತುಂ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದದು್ದ.
ಅವರು ಹುಚ್ಚ ಾ ಾಗ ತುಂ ಾ ಕೂ್ರರಿಗಳು.

ಅವರು ಾಕೋಬನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಾಡನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಯೆಹೂದ

8 “ಯೆಹೂದನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹೊಗಳುವರು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೇ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

9ಯೆಹೂದನು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನಿಂತಿರುವೆ.

ಯೆಹೂದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು. ಅವನುಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ.

10 ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ
ಯೆಹೂದನು ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವರು;
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳುಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.

11ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ ಕಟು್ಟವನು; ತನ್ನ ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ
ಕಟು್ಟವನು.

ಅವನುಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು.
12ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೆಂ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅವನು ಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬಿಳು ಾಗಿರುತ್ತವೆ.”
ಜೆಬುಲೂನ

13 “ಜೆಬುಲೂನನು ಸಮುದ್ರದ ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು;
ಸಮುದ್ರ ತೀರವು ಅವನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.
ಅವನ ಾಡು ಚೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.”
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ಇ ಾ್ಸ ಾರ
14 “ಇ ಾ್ಸ ಾರನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವ ಕತೆ್ತಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15ಅವನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವ

ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರುವ ಾಡನು್ನ ನೋಡುವನು.
ಅವನು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ

ಗು ಾಮನಂತೆ ದುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.”
ಾನ

16 “ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂತೆ,
ಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

17 ಾನನು ರಸೆ್ತಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿನಂತಿರುವನು.”
ಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದು್ದ

ಕುದುರೆಯಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚಿ್ಚ
ಸ ಾರನನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಸಪರ್ದಂತಿರುವನು.

18 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾನು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”
ಾದ

19 “ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಾದನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವುದು.
ಆದರೆ ಾದನು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವನು.”
ಆಶೇರ

20 “ಆಶೇರನ ಾಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವುಅವನಲಿ್ಲರುವುದು.”

ನಫಾ್ತಲಿ
21 “ನಫಾ್ತಲಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನ ಾತುಗಳು ಅದರ ಸುಂದರ ಾದಮರಿಗಳಂತಿವೆ.”
ೕಸೇಫ

22 “ ೕಸೇಫನು ಬಹುಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ೕಸೇಫನು ಹಣ್ಣನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.

ಅವನು ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
ಅವನು ಗೋಡೆಯಆಚೆಗೆಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.

23ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು.
ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

24ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ
ತನ್ನ ನಿಪುಣ ಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಗೆದ್ದನು.

ಅವನು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಕೋಬನ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯಿಂದಲೂ
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಬಂಡೆ ಾ ಾತನಿಂದಲೂ ಕುರುಬನಿಂದಲೂ

25ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯದೇವರಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆತನು ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಆತನು ಕೆಳಗಿನ ಆಳ ಾದ ಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ್ತನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

26ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನೇ ಾನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.
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ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆನು.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಆದರೆಈಗ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಶಿಯಂತಿವೆ.”

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ
27 “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಹಸಿದಿರುವ ತೋಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನುಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ತಿನು್ನವನು.
ಅವನು ಾಯಂ ಾಲಮಿಕು ್ಕಳಿದುದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು.”

28ಇವು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳು. ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
29ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆಈಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು: “ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡವಿರಲು
ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರುವ ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರೕನನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕು. 30 ಆ ಗವಿಯು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಮಮೆ್ರಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎ ್ರೕನನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
31 ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಆ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ಇ ಾಕನನು್ನಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಲೇಯಳನು್ನ ಾನುಅಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ 32ಆ ಗುಹೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗುಹೆಯಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

50
ಾಕೋಬನ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸ ಾ್ತಗ ೕಸೇಫನು ತುಂಬ ದುಃಖಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಗೋ ಾಡಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 2 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವೈದ್ಯರು ಾಕೋಬನ ಶರೀರವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
3ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆ ಶರೀರವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗೋ ಾಡಿದರು.

4 ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇದನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5 ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಯು ಾಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಹೆಯನು್ನ ಅವನು ತನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

6ಫರೋಹನು, “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಫರೋಹನ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಫರೋಹನ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 8 ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು. (ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತ್ರ ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.) 9 ಗಂಡಸರು
ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿತು್ತ.
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10 ಅವರು ಗೋರೆನ್ ಅಟಾದ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅದು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶೋಕಿಸಿದರು. ಆ ಶೋಕವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 11 ಾ ಾನಿನ ಜನರು ಗೋರೆನ್ ಅಟಾದ್ ನಲಿ್ಲ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ ಾದ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆಬೇಲ್ಮಿಚ್ರಯೀಮ್ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

12 ಹೀಗೆ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆ ಯಂತೆ ಾಡಿದರು. 13ಅವರು ಅವನ
ಶರೀರವನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಮಮೆ್ರಯ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಗವಿಯನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರೕನನಿಂದ ಸ ಾಧಿಯ
ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನಂತರ ೕಸೇಫನೂ ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ ಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು

15 ಾಕೋಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು “ ಾವು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ೕಸೇಫನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು:

“ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯುವ ದಲು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 ನೀವು ೕಸೇಫನಿಗೆ, ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ‘ ಾವು ಾಡಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವೇ ನಿಜ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಾವು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯದೇವರಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು. 18ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಅವನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
19 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಾನು ದೇವರಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನನಗೆ

ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ೕಚಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಬಹಳ ಜನರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ದೇವರ
ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗಲೂಆತನದುಅದೇ ೕಜನೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದಭಯಪಡದಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ೌಮ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
22 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು

ತನ್ನ ನೂರಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡನು. 23 ೕಸೇಫನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಾಕೀರನೆಂಬ
ಗಂಡುಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ೕಸೇಫನು ಾಕೀರನಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡಿದನು.

The Death of Joseph
24 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಾವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ಾಲ

ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಷಿಸುವವನು ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆತನು ಈ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನಿಗೂ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಗ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ೕಸೇಫನು,

“ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ೕಸೇಫನು ನೂರಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸತು್ತಹೋದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅವನ
ಶರೀರವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಶವಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
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ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ

1 ಾಕೋಬನು (ಇಸೆ್ರೕಲನು) ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು; ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗ ಡನೆ ಹೋದ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: 2 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, 3 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, 4 ಾನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.
5 ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ( ಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ೕಸೇಫನು ದಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)

6 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಆ ತಲೆ ಾರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು.
7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬಲಗೊಂಡರು;ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
8ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಈ ಾಜನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 9ಈ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು; ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು. 10ಯುದ್ಧವೇ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗದಂತೆ ಾವು
ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ
ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜನಿ ಾಗಿ ಪಿತೋಮ್ ಮತು್ತ
ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು; ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಜನು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

12 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದಷೂ್ಟ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚು್ಚ ಹರಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭಯಪಟ್ಚರು. 13ಅಲ್ಲದೆ
ಇನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

14ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ
ಾರೆಗಳನೂ್ನ ಬೇ ಾಯವನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಾದಿಯರು
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಡಿಸಲು ಇಬಿ್ರಯ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಾದಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರು:

ಶಿಫಾ್ರ ಮತು್ತ ಪೂ ಾ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಈ ಾದಿಯರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 16 “ಇಬಿ್ರಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ನೀವುಹೆರಿಗೆ ಾಡು ಾಗ ಹೆಣು್ಣಮಗು ಹುಟಿ್ಟದರೆ,ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ; ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದರೆ
ಾಯಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆದರೆ ಆ ಾದಿಯರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ಾಜನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದರು.
18ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಾದಿಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವುಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವು

ಉಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಾದಿಯರು, “ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗಿಂತ ಚುರು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು

ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅವರು ಹೆರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20-21 ಈ
ಾದಿಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
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ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ, “ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಗಂಡುಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

2
ೕಶೆಯ ಾಲ್ಯ

1 ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. 2 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಮಗುವು ಸುಂದರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆ ಮೂರು
ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಬಚಿ್ಚಡ ಾಗದೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಳವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. ಆಕೆ ಮಗುವನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ

ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4ಮಗುವಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ
ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾ್ನನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನದಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯ
ಸೇವಕಿಯರು ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಾಜನಮಗಳು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಾಗ ಅಳುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ
ಮೇಲೆಮರುಕ ಾಯಿತು. ಆಕೆ, “ಇದು ಇಬಿ್ರಯರಮಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

7ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

8ಅರಸನಮಗಳು, “ಹೋಗಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”ಅಂದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿಮಗುವಿನ ಸ್ವಂತ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು.
9 ಾಜನ ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಿ ನೋಡಿಕೊ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ

ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಕಿದಳು. 10ಮಗುವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ

ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಲಕನನು್ನ ಾಜನ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಾಜನ ಮಗಳು ಆ
ಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಳು. ಆ ಾಲಕನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದೆನೆಂದು ಆ
ಾಲಕನಿಗೆ “ ೕಶೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ೕಶೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ
11 ೕಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಬಿ್ರಯರು ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ

ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು
ಇಬಿ್ರಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡ 12 ೕಶೆಯು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾರೂ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದು ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟನು.

13 ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಇಬಿ್ರಯರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೕಶೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಡಿದವರು ಾರು? ನಿನೆ್ನ ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ೕ?”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ೕಶೆಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ೕಶೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದು್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ”

ಅಂದುಕೊಂಡನು.
15 ೕಶೆಯು ಾಡಿದು್ದ ಫರೋಹನಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಅವನು

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೕಶೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದಮಿ ಾ್ಯನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು.

ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ೕಶೆ
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16 ೕಶೆಯು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂದು ಾವಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಬ್ಬ
ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಲು ಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದಿ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ
ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ನೀರು ಸೇದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಬಂದು ಅವರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು.

18ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆಮರಳಿಹೋದರು. ಅವರ ತಂದೆ, “ಈ ದಿನ
ನೀವು ಬಹುಬೇಗನೆಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಆ ಹುಡುಗಿಯರು, “ಕುರುಬರು ನಮಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ
ಬಂದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸೇದಿ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20ಅದಕೆ್ಕ ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಅವನನು್ನ ನೀವು ಾಕೆ
ಬಿಟು್ಟಬಂದಿರಿ? ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ;ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ೕಶೆಯು ರೆಗೂವೇಲನೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು; ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು. 22 ಚಿ ್ಪೕರಳು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು.
ೕಶೆಯು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಆಮಗುವಿಗೆ “ಗೇಷೋರ್ಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ದೇವರ ನಿ ಾರ್ರ

23 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ
ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಅವರಗೋಳುದೇವರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 24 ದೇವರು ಅವರ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೂ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೂ
ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೂ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು.

3
ಉರಿಯುವ ದೆ

1 ೕಶೆಯ ಾವನ ಹೆಸರು ಇತೊ್ರೕನನು. ಇತೊ್ರೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯು
ಇತೊ್ರೕನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ೕಶೆಯು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೀ ಾಯಿ ಎಂಬ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. 2ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ದೂತನು ೕಶೆಗೆಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ದೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದಿರುವುದನು್ನ ೕಶೆ ಗಮನಿಸಿದನು. 3 ದೆಯು
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ ಸುಟು್ಟಹೋಗದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ೕಶೆಯು ದೆಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗತೊಡಗಿದನು.

4 ೕಶೆಯು ದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಆ
ದೆ ಳಗಿಂದ, “ ೕಶೆ, ೕಶೆ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
5ಆಗಯೆಹೋವನು, “ಇನೂ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು

ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ. 6 ಾನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರು, ಾನು ಇ ಾಕನ ದೇವರು, ಾನು ಾಕೋಬನ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ೕಶೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ ಅವರು ಇಟ್ಟ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬಲೆ್ಲನು. 8ಈಗ ಾನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ವಿ ಾಲ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶ.* ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು

* 3:8: ಅದು… ದೇಶ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ.”
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ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶ ಅ ಾಗಿದೆ. 9 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಹೋಗು! ನನ್ನ ಜನ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾಡು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಮ ಾ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇನಲ್ಲ! ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ ಾನೆಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು “ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಬಹುದು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾ ಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆಗ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ‘ಆತನ ಹೆಸರೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. ಆಗ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14 ಆಗ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ‘ಇರು ಾತನೇ’ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ

‘ಇರು ಾತನೇ’ ಎಂಬವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳು” ಅಂದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ ಇ ಾಕನ
ದೇವರೂ ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೆಸರು; ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇ ಾದ ಹೆಸರು ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ”
ಅಂದನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ,
ಇ ಾಕನ, ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಾನು
ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳು.

18“ಹಿರಿಯರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಆಗನೀನುಮತು್ತ ಹಿರಿಯರುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ,
‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ.

19 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೈಚಾಚಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಾಧಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು. 21ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯೆ
ತೋರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು ಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವರಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವರು.

22 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆರೆಯವರ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವುದೇ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡು ಾಗ
ಆಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಿಸುವಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ”ಅಂದನು.

4
ೕಶೆಗೆ ಾ
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1 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಂಬುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?” ಅಂದನು.
ೕಶೆ, “ಊರುಗೋಲು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

3ಆಗಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡು”ಅಂದನು.
ೕಶೆ, ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಕೋಲು ಾ ಾಯಿತು. ೕಶೆ

ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು. 4ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅದರ ಾಲವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ಕೈಚಾಚಿ ಾವಿನ ಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಾವುಕೋ ಾಯಿತು. 5ಆಗದೇವರು, “ನಿನ್ನ
ಕೋಲನು್ನಈರೀತಿಯಲಿ್ಲಉಪ ೕಗಿಸು. ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ,ಅಬ್ರ ಾಮನ,ಇ ಾಕನಮತು್ತ ಾಕೋಬನ
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನೆಂದು ಆಗ ಅವರು ನಂಬುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು”ಅಂದನು.

ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ತೊನು್ನ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.
7 ಆಗ ದೇವರು, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು” ಅಂದನು. ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ತನ್ನ

ಕೈಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆ ಾಗ ಅದು ದಲಿನಂತೆ ಆಗಿತು್ತ.
8ಆಗಯೆಹೋವನುಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನಊರುಗೋಲಿನಿಂದಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾಡು ಾಗಜನರು

ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬುವರು; ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವರು. 9 ನೀನು ಈ ಎರಡು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ನಂಬದಿದ್ದರೆ, ನೈಲ್ ನದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿ; ನೀರು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೊಡಲೇ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾತೂ ಾಲಿಗೆಯೂಮಂದ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯನು್ನ ಾರು ಾಡಿದರು? ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ

ಕಿವುಡನ ಾ್ನಗಿ ಅಥ ಾ ಮೂಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಲ್ಲವರು ಾರು? ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಲ್ಲವರು ಾರು? ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಟ್ಟವನು ಾರು? ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನಲ್ಲವೇ. 12ಈಗ

ಹೋಗು. ನೀನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ೕಶೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

14ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ
ಆರೋನನನೂ್ನ ಾನು ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು. 15 ಅವನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಅದನು್ನ ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನೊಡನೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವನು. 16 ಆರೋನನು ಜನರೊಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡುವನು. ನೀನು ಮ ಾ ಾಜನಂತೆ ಇರುವೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕೃತ
ಾತು ಾರನಂತೆ ಇರುವನು.* 17ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನ್ನಊರುಗೋಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
18 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ೕಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ,

“ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೋ ಏನೋ
ನೋಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 4:16: ನೀನು… ಾತು ಾರನಂತೆ ಇರುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಿರುವನು,ಮತು್ತ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವೆ.”
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ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ೕಶೆ ಇನೂ್ನ ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು, “ಈಗ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ

ಹೋಗಬಹುದು. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.
20ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.†

21 ೕಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ನೀನು
ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾಗ ಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನ ಮುಂದೆ
ಾಡು. ಆದರೂ ಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22ಆಗ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನಂತಿದೆ. 23ನನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು’ಎಂದುಯೆಹೋವನುಹೇಳು ಾ್ತನೆ”ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ೕಶೆಯಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾದದು್ದ
24 ೕಶೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಛತ್ರ ಂದರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.‡ 25 ಆದರೆ ಚಿ ್ಪೕರಳು
ಕಲಿ್ಲನ ಚೂರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿ ಚಮರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೕಶೆಯ
ಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿ, “ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದುವಣಿಗ ಾದೆ” ಅಂದಳು. 26 ಆಕೆ
ಸುನ್ನತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ “ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದುವಣಿಗ ಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು

27 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ೕಶೆಯನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾದನು. ಆರೋನನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 28 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ
ಾನು ಾವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.

30 ಆಗ ಆರೋನನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತೆ ಾ ಾ್ಯ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
31 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದು ತಲೆ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

5
ಫರೋಹನಮುಂದೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು

1 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದ ನಂತರ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸಲು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಆದರೆ ಫರೋಹನು, “ಯೆಹೋವನು ಾರು? ಾನು ಆತನಿಗೆ ಾಕೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ಾಕೆ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕು. ನೀವುಯೆಹೋವನೆಂದು ಕರೆಯುವ ಆತನನು್ನ ಾನು
ಅರಿಯೆನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
† 4:20: ೕಶೆ… ಹೋದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ೕಶೆಯು ದೇವರಊರುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.” ‡ 4:24: ಕೊಲ್ಲಲು
ಬಹುಶಃ, “ಸುನ್ನತಿ ಾಡಲು.”
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3 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಆರೋನರು, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೋ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೋ ಸಂಹರಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ ೕಶೆ ಆರೋನರೇ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಡಲಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ! 5 ಇಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ

ಕೆಲಸ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ;ಅವರು ಕೆಲಸ ಾಡದಂತೆ ನೀವು ತಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ
6 ಅದೇ ದಿನ ಫರೋಹನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ,

7 “ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ಈಗ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರೇ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 8 ಆದರೂ
ಅವರು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ ಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 9 ಈ ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರು ಾಯರ್ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ೕಶೆಯ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, “ಫರೋಹನು ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ದಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೋದರು.
13 ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ದಲು ಅವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಗ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ

ಈಗಲು ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಡಿಸಿದರು. 14ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿ
ಜನರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಇಬಿ್ರಯ
ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ನೀವುಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಕೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ನೀವು
ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಈಗಲೂ ನೀವು ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
15 ಆಗ ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮಗೆ ನೀನು ಾಕೆ

ಈ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತ? 16 ನೀನು ನಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು ದಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ
ತಿನ್ನಬೇ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳಿದರು.

17 ಫರೋಹನು, “ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ. 18ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ! ಾವು ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ ಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಾವು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ತಮಿ್ಮಂದ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

20ಅವರುಫರೋಹನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿಹೊರಟುಹೋಗು ಾಗ ತಮ ಾಗಿ ಾಯತಿ್ತದ್ದ ೕಶೆಆರೋನರನು್ನ
ಕಂಡು, 21 “ನಮಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಫರೋಹನನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದಿರಿ. ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೀವುಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದೂರು
22 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ
ಾಡಿದೆ? ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ? 23 ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ

ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ”ಅಂದನು.

6
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಈಗ ನೀನು ನೋಡುವೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು; ಬಲವಂತದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 3 “ ಾನು ಯೆಹೋವನೇ. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ
ಾಕೋಬನಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರುನನ್ನನು್ನ ‘ಎಲ್ಶ ಾ್ದಯ್’ (ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದದೇವರು)ಎಂದು

ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
4 ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತ
ದೇಶ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು; ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಗು ಾಮರೆಂದೂ
ಬಲೆ್ಲನು; ಾನು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಗು ಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು; ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ; ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರ ಾಮ,
ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಗಿರುವುದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು’ ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಷು್ಟ ಾಳೆ್ಮ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 11 “ಹೋಗು, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಹೇಳು”ಅಂದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂ
ಫರೋಹನೊಡನೆಯೂ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು

14ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ:

ಇಸೆ್ರೕಲನ ದಲನೆಯ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.

15 ಸಿಮೆ ೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಮೂಯೇಲ್, ಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಾಕೀನ್,
ಚೋಹರ್ಮತು್ತ ೌಲ. ( ೌಲನು ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಗನು.)

16 ಲೇವಿಯು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ವಂ ಾವಳಿ:
ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.

* 6:12: ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ ಅಥ ಾ “ ಾನು ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ.”
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17ಗೇಷೋರ್ನನಿಗೆ ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
18 ಕೆ ಾತನು ನೂರಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್,
ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

19ಮೆ ಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೇ.

20 ಅ ಾ್ರಮನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ೕಕೆಬೆದಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅ ಾ್ರಮ್ ಮತು್ತ ೕಕೆಬೆದಳು
ಆರೋನಮತು್ತ ೕಶೆಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರು.

21ಇಚಾ್ಹರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರ.
22ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಎ ಾ್ಚಫಾನ್ಮತು್ತ ಸಿತಿ್ರೕ.
23 ಆರೋನನು ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. (ಎಲೀಶೇಬಳು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗಳು ಮತು್ತ
ನಹಶೋನನ ತಂಗಿ.) ಆರೋನನಿಗೆ ಎಲೀಶೇಬಳಲಿ್ಲ ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

24 ಕೋರಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್, ಎ ಾ್ಕ ಾ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾ ಾಫ್. ಇವರೇ ಕೋರಹನ
ಕುಲಗಳು.

25 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು; ಆಕೆ
ಫೀನೆ ಾಸನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರದವರು.
26 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಸಹ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು. “ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ†

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಇವರಿಗೇ. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದವರು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರೇ.

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದದು್ದ
28ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಸಂಗಡಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿ, 29 “ ಾನುಯೆಹೋವನು. ಾನು

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳು”ಅಂದನು.
30 ಆದರೆ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತು ಾರನಲ್ಲ. ಾಜನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳುವನೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜನಂತೆ ಾಡಿರುವೆನು;

ಆರೋನನು ಅಧಿಕೃತ ಾತು ಾರ ಾಗಿರುವನು. 2 ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ
ಹೇಳು. ಆಗ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು ಸಮ್ಮತಿಸುವನು. 3 ಆದರೆ ಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಆದರೂ ಅವನು ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ಾನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತರುವೆನು. 5 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾಗ, ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
† 6:26: ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಇದು ಸೇನೆಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಪದ ಪ್ರ ೕಗ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ವ್ಯವಸಿ್ಥತ ಾದ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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6 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ೕಶೆ ಆರೋನರು ವಿಧೇಯ ಾದರು. 7 ಅವರು
ಫರೋಹನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಾಗ ೕಶೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆರೋನನಿಗೆ ಎಂಭತ್ತ
ಮೂರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಊರುಗೋಲು ಸಪರ್ ಾಯಿತು

8ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 9 “ಫರೋಹನು ನಿಮಗೆ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವನು. ಆಗ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಬಿ ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೋಲು
ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಪರ್ ಾಗುವುದು”ಅಂದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನಊರುಗೋಲನು್ನ ಫರೋಹನಮತು್ತ ಅವನಅಧಿ ಾರಿಗಳಮುಂದೆ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ಸಪರ್ ಾಯಿತು.

11 ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗೋಲುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿ ಾಡಿ ಾಗ ಅವು ಸಪರ್ಗ ಾದವು. ಆದರೆ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಅವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀರು ರಕ್ತ ಾದದು್ದ

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಹೃದಯ ಂ ಾಗಿದೆ; ಅವನು ಜನರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಸಪರ್ ಾಗಿ ಾ ಾರ್ಟಾದ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿಅವನಿಗೆ, 16 ‘ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದುವರೆಗೆ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯಲೆಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು; ಆ ನದಿಯ
ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. 18 ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು ಾಯುವವು; ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗುವುದು;
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

19ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನದಿಗಳ,
ಾಲುವೆಗಳ, ಕೆರೆಗಳ ಮತು್ತ ನೀರಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಅವನು
ಚಾಚಿ ಾಗ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. ಮರದಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಸಹ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನದಿಯ
ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 21ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತವು; ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ ಆಗಿತು್ತ.

22 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ
ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು. 23 ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ೕಶೆ ಆರೋನರು ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

24 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದರು.

ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಾಧೆ
25ಯೆಹೋವನು ನೈಲ್ ನದಿಯನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು.
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8
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ

ಎಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ. 2 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು. 3 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. ಕಪೆ್ಪಗಳುನದಿಯಿಂದಬಂದುನಿಮ್ಮಮನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವು;ನಿಮ್ಮಮಲಗುವ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀರಿನ ಜಾಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಟು್ಟ ಾದುವ ತಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು; 4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮೇಲೆಯೂ ಇರುವವು’ ”ಅಂದನು.

5ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆಗಳ,
ಾಲುವೆಗಳ ಮತು್ತ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪಗಳು
ಹೊರಬರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಅಂತೆಯೇಆರೋನನುಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರುಗಳಮೇಲೆತನ್ನ ಕೈಯನು್ನಚಾಚಿ ಾಗ ಕಪೆ್ಪಗಳುನೀರುಗಳಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.

7 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಾಡಿ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದರು.

8 ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನಿ್ನಂದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿಂದ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾನು
ಆತನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಕಪೆ್ಪಗಳು ಾ ಾಗ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು. ಾನು
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳು
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ ಾಳೆ”ಅಂದನು.
ೕಶೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ

ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋದರು. ಫರೋಹನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಕಪೆ್ಪಗಳು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸತು್ತಹೋದವು. 14 ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾಗ ಾಶಿ ಾಶಿಗ ಾದವು. ದೇಶವು
ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 15ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಫರೋಹನು ಕಂಡುಮತೆ್ತ
ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕಶೆ ಆರೋನರ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು.
ಹೇನುಗಳು

16 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ
ಹೊಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಧೂಳುಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೇನುಗ ಾಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನಪ್ರತಿ ಂದುಸ್ಥಳದಧೂಳುಹೇನುಗ ಾಗಿ ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೂಜನರಮೇಲೂ
ಏರಿಕೊಂಡವು.

18 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಧೂಳಿನಿಂದ
ಹೇನುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇನುಗಳು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಂತಿ್ರಕರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಇದು ದೇವರ ಾಯರ್ವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು.
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ಹುಳಗಳು
20 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಫರೋಹನು ನದಿಗೆ

ಹೋಗುವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ!
21 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು; ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಇರುವವು. 22 ಆದರೆ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಜನರು ಾಸಿಸುವ ಗೋಷೆನ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವ ಹುಳವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳುವ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 23ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ
ಾಡುವೆನು. ಅದೇ ನನ್ನ ಾ ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಹುಳಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದು

ಫರೋಹನಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಇಡೀ ಈಜಿಪ್ಟನೆ್ನೕ
ಅವು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತು. 25 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವಯಜ್ಞಗಳು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರಲು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಅಂಥಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೇ? 27 ಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂ ಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಲುಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

28ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು; ಆದರೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಈಗ ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ”
ಅಂದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ ಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋ ಾಗ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಹುಳಗಳ ಾಧೆ ಾಳೆಯಿಂದ ಇರ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆದರೆಮತೆ್ತ ನೀನು
ವಂಚಿಸಿ ಜನರುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸದಂತೆ ತಡೆಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 31ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಂದಲೂ ಅವನ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಜನರಿಂದಲೂ ಹುಳಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿದನು. ಾವ ಹುಳಗಳೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

9
ಹೊಲದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾ್ಯಧಿ

1ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ.
2 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇನೂ್ನ ತಡೆದರೆ, 3 ಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ೕರ ಾ್ಯದಿಯಿಂದ
ಾಯಿಸುವೆನು. 4 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವಪಶುವೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 5ಇದು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾಲವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾಳೆಯೇಇದನು್ನ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.
6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ

ಸತು್ತಹೋದವು; ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾವ ಪಶುವೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ
ಪಶು ಾದರೂ ಸತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಸತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಹುಣು್ಣಗಳು

8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈತುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಲಿ. 9 ಅದು ಧೂ ಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಈ ಧೂಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಗಿ ಾಗ ಅವರ
ಚಮರ್ದಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಒಲೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿ ಾಗ ಜನರ ಮೇಲೂ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಮೇಲೂ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗತೊಡಗಿದವು. 11 ೕಶೆಯ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಾಂತಿ್ರಕರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಾಂತಿ್ರಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಹುಣು್ಣಗ ಾದವು.

12 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ
ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು.
ಆಲಿಕಲು್ಲ

13 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ,
‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ!
14 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನಂಥ ದೇವರು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 15 ಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೂ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬಹುದಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ; ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡದಿರುವೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಭೀಕರ ಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಜ್ಯವು ಾ್ಥಪನೆ ಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ. 19 ಈಗ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು.
ಮನೆ ಳಗಿರದೆಹೊಲದಲಿ್ಲರುವಮನುಷ ್ಯರೂ ಪಶುಗಳೂಆಲಿಕಲಿ್ಲನಮಳೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಾಯುವರು’
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

20ಫರೋಹನಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಯೆಹೋವನಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆದರೆ ಇತರರು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು; ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳತೊಡಗುವುದು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಜನರ, ಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇಯೆಹೋವನು, ಗುಡುಗು
ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುರಿಸಿದನು. 24ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು
ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ, ಝಗಝಗಿಸುವ ಮಿಂಚೂ ಅದರೊಂದಿಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಒಂದು ಾಷ್ಟ ್ರ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಇಂಥ ಭೀಕರ ಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 25ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಬಿರು ಾಳಿ ಾಶ ಾಡಿತು. ಆಲಿಕಲು್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿತು;ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲಮರಗಳನು್ನಮುರಿದು ಾಕಿತು. 26ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾರಿ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿವಂತನು. ಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 28ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗೂ
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ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಮಳೆಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದವು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈ ದೇಶದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಪಟ್ಟಣದಿಂ ಾಚೆಗೆ ಹೋದಕೂಡಲೇ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು,ಆಗ ಗುಡುಗೂಆಲಿಕಲಿ್ಲನಮಳೆಯೂನಿಂತುಹೋಗುವವು. ಭೂಲೋಕವುಯೆಹೋವನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆಯೆಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 30ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಲಿ ಇನೂ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅಗಸೆಗೆ ಗೆ್ಗಯೂ ಾಲಿರ್ಗೆ ತೆನೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಾಶ ಾದವು.
32 ಆದರೆ ಗೋಧಿಯೂ ಕಡಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಾನ್ಯಗಳ ನಂತರ ಆಗುವ ಬೆಳೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಪೈರುಗಳು ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

33 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣ ಾಚೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋದವು;ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
34ಮಳೆಯೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಗುಡುಗೂ ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಪ ಾಡಿದರು. 35 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಲು ಫರೋಹನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು.

10
ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಾಧೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಅವ ಾಶ ಾಗಲೆಂದು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
2 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಇತರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಶಿ ಸಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಫರೋಹನಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆಈಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು! 4 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಾಳೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ತರುವೆನು. 5ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು; ನೆಲವೇ ಾಣಿಸದೆ
ಹೋಗುವುದು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ;
ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. 6 ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರೂ
ನೋಡಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

7 ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಂದ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾವು ಬಳಲಬೇಕು? ಇವರು
ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗಿನೂ್ನ
ಮನವರಿಕೆ ಾಗಿಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ಹೋಗುವವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ”ಅಂದನು.

9 ೕಶೆಯು, “ ೌವನಸ್ಥರು, ಮುದುಕರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ನಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಜಾತೆ್ರ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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10 ಫರೋಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಾನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 11ನೀವುನನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನೆ್ನತು್ತ. ಆಗ ಮಿಡತೆಗಳು
ಬರುವವು! ಮಿಡತೆಗಳುಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ
ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಪೈರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಬೀಸಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ ಆ
ಾಳಿಯಿಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದವು. 14ಮಿಡತೆಗಳುಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾರಿಬಂದು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮಿಡತೆಗಳು ನೆಲವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು; ಇದರಿಂ ಾಗಿ ನೆಲವು ಾಣದಂ ಾಯಿತು.
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಗೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲಮರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿಗಿಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿಹಸು ಾಗಿದ್ದ ಒಂ ಾದರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಫರೋಹನು ಕೂಡಲೇ ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ
ನಿಮಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ‘ವಿಪತ್ತನು್ನ’
ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು;
ಅದು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಾರಿಸಿತು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
20ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆ
21 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು. ಆಗ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು

ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜನರು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಾಗ ಾಗರ್ತ್ತಲು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸಿತು. ಾಗರ್ತ್ತಲು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 23 ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿತು್ತ.

24 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ೕಶೆಯು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು; ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 26 ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು.
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋ ಾಗಲೇ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 28 ಫರೋಹನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು! ನೀನು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಇನು್ನಮೇಲೆಬರಕೂಡದು. ನೀನುಮತೆ್ತ ಬಂದರೆನಿನಗೆಮರಣದಂಡನೆವಿಧಿಸುವೆನು”ಎಂದನು.

29ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯುಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸರಿ,ಇನು್ನಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆಬರುವುದೇಇಲ್ಲ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 11:1 98 ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 12:11

1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಪತ್ತನು್ನ
ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. 2 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು: ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ
ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.’ 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮಗೆ
ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಮತು್ತ ಫರೋಹನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೕಶೆಯನು್ನ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುವೆನು. 5ಈಜಿಪಿ್ಟನಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂಅಂದರೆಫರೋಹನಚೊಚ್ಚಲುಮಗನಿಂದಿಡಿದು
ಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸುವ ಸೇವಕಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ ಇರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳೂ ಾಯುತ್ತವೆ. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟ ಉಂಟಾಗುವುದು,
ಅಂಥ ಗೋ ಾಟ ಈವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ; ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಾಯಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿ ಾಗಲಿ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಲಿ ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಾನು ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗು ಾಮರೆಲ್ಲರೂ (ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.’ ಅವರು, ‘ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು”ಅಂದನು.

9 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. 10ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ
ಆರೋನರು ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು.

12
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ

1 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, 2 “ಈ
ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ವಷರ್ದ ದಲನೆ ತಿಂಗ ಾಗಿರುವುದು. 3ಈ ಆ ಯು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಥ ಾ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 4 ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನ್ನಲು
ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಜನರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಾಕಷು್ಟ ಾಂಸವಿರಬೇಕು. 5ಅದು ಒಂದು

ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಥ ಾ ಆ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳಂಕ ರಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. 6ಈ
ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ನೀವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 7ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಜನರು ಭೋಜನ ಾಡುವ ಮನೆಗಳ
ಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೂಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
8 “ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರೊಡನೆ

ಕಹಿ ಾದ ಪಲ್ಯಗಳನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 9 ನೀವು ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ
ಹಸಿ ಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಾಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು; ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅದರ ತಲೆ, ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
10 ಅದರ ಾಂಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾಂಸವೇ ಾದರೂ
ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

11“ನೀವುಭೋಜನ ಾಡು ಾಗಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಕೆರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವಸವಸರ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇದುಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.
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12 “ಆ ಾತಿ್ರ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು; ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು. 13 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವೆನು.* ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಆ ಾ್ಯಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಹಬ್ಬ ಾಗಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು. 15 ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿವಸ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಏಳು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾವ ಾದರೂ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 16 ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ ಮತು್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ
ಸಭೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. 17 ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿದೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ನೀವುಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೇ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಹುಳಿಯೂ ಇರ ಾರದು. ಾವ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾದರೂ ಾವ ವಿದೇಶಿಯ ಾದರೂ ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ

ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 20ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ನೀವುಎಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಹಿರಿಯರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಸ್ಕ ಾ ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ. 22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ರಕ್ತ ತುಂಬಿರುವ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದರಿ. ರಕ್ತವನು್ನ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ
ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗ ಾರದು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವನು. ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.† ಸಂ ಾರಕನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ
ಬಂದು ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ನೀವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 25ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋ ಾಗಲೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 26 ‘ಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, 27 ‘ಇದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಾಡುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಟಿಹೋದನು;

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ರ ಸಿದನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.”
28ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

29 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಿಂದಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೈದಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೆ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳೂ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 30ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ

* 12:13: ಾಟಿಹೋಗುವೆನು ಅಥ ಾ “ಸಂರ ಸುವೆನು.” † 12:23: ಸಂರ ಸುವನು ಅಥ ಾ “ ಾಟಿಹೋಗುವನು.”
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ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಗೋ ಾಟ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಾವಿಲ್ಲದಮನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

31 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾತಿ್ರ, ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ.
ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ!
ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, “ನೀವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಾವೆ ಾ್ಲ ಾಯುವೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34ತಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಗೆಹುಳಿ ಾಕಲುಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಹಿಟಿ್ಟನಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುತಿ್ತ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. 35 ಅಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
36 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

37 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ನಿಂದ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರು
ಲಕ್ಷಮಂದಿ‡ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. (ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಸೇರಿಲ್ಲ.) 38 ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಕುರಿಗಳೂ ದನಕರುಗಳೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಜನರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು. 39 ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿ ಾಕುವಷು್ಟ ಸಮಯವೂ ಜನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಾಡಿ ತ ್ಮಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

40ಇಸೆ್ರೕಲರುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಾಸಿಸಿದರು. 41 ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ
ನಂತರ, ಅದೇ ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ§ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ** ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟವು. 42ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವ ಆ ಾತಿ್ರ ಬಹು
ವಿಶೇಷ ಾದ ಾತಿ್ರ ಾಗಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

43ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಾವ ಪರದೇಶಿಯೂ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 44 ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗು ಾಮನು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಾಡಬಹುದು. 45 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವ ಾಗಲಿ
ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟ ಾಡ ಾರದು.

46 “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪಸ್ಕದ ಾಂಸವನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು. ಕುರಿಮರಿಯ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮುರಿಯ ಾರದು.
47 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮೂಹವು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರದೇಶದವನುಯೆಹೋವನಪಸ್ಕ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದುಬಯಸಿದರೆಅವನುಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗುವುದರಿಂದ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ಪಸ ್ಕದ ಊಟ ಾಡಕೂಡದು. 49 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ
ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ
ನಿಯಮವಿರಬೇಕು”ಅಂದನು.

50 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು.
51 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಹೊರತಂದನು.
‡ 12:37: ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಥ ಾ ಆರು ನೂರು ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪುಗಳು. ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ‘ ಾವಿರ’ ಎಂಬುದು, ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪುಗಳು
ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವ ಇಬಿ್ರಯ ಪದಗಳಂತಿದೆ. § 12:41: ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು. ** 12:41: ಈಜಿಪ್್ಟ
ಪ ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದಅನು ಾದಗಳಲಿ್ಲ “ಈಜಿಪ್್ಟಮತು್ತ ಾ ಾನ್” ಎಂದಿದೆ. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಎಣಿಸಿ ಾ್ದರೆಂದೂಅವರು ೕಸೇಫನ ಾಲದಿಂದಎಣಿಸಿಲ್ಲವೆಂದೂಇದುಅಥರ್ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ. ಆದಿ ಾಂಡ 15:12-16ಮತು್ತ ಗ ಾತ್ಯ. 3:17
ರಲಿ್ಲ ನೋಡಿ.
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13
1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ

ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು;ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲುಮಗನು ನನ್ನವನೇ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುವುನನ್ನದೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗು ಾಮತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಈ ದಿನವನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆಈದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ತನ್ನಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ನೀವು ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 4ಅಬೀಬ್ ತಿಂಗಳಿನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು

ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿರಿ. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾಡಿದನು. ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸಿಸುವ

ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಪ್ರತಿವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನವನು್ನ ಆ ಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷ
ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6 “ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೋವನ ಘನತೆ ಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಾಡಬೇಕು. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟ ಇರಲೇಕೂಡದು. 8ಈದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

9 “ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತಿದು್ದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಆತನು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಿಯಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವುಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

11“ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಈಗಅಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನಂತರ 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನಿ ಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. 13 ಚೊಚ್ಚಲು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

14 “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ
ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. ಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 15ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗಯೆಹೋವನು
ಆ ದೇಶದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು. (ಯೆಹೋವನು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.) ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡುಪಶುವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಖರೀದಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 16 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಾರ
ಕಟಿ್ಟದಂತಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹೆ್ನಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.* ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ.”

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ

* 13:16: ಇದು … ಇರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಹೆ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಾಪಕಪಟಿ್ಟ.” ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ೕಚನೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವಈವಚನಗಳನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಡನೆ ಚಮರ್ದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ತನ್ನ ಕೈಗೂ ತಲೆಗೂ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಫರೋಹನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಯೆಹೋವನು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವ ಆ ರಸೆ್ತ ಬಹಳ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಯೆಹೋವನು,
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದರೆ, ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 18ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು
19 ೕಶೆಯು ತನೊ್ನಡನೆ ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ( ೕಸೇಫನು
ಾಯುವ ದಲು, ತನ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪುತ್ರರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾಗ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.)

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು
20 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸುಕೊ್ಕೕತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿದರು. ಏ ಾಮು ಮರುಭೂಮಿಗೆ

ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಯೆಹೋವನು ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು; ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಅವರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವೂ ಾ ಾಗಲೂ ಅವರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು.

14
1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಿ ತಪಿ್ಪದರು; ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾವ
ಸ್ಥಳವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫರೋಹನು ಾವಿಸುವನು. 4 ಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವನು. ಆದರೆ ಾನು ಫರೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು. ಇದು ನನಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುವುದು. ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಫರೋಹನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದು್ದ
5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವರದಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ

ಮನಸು್ಸಗಳು ಬದ ಾದವು. ಫರೋಹನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾವು ಾಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟೆ್ಟವು? ಅ ್ಯೕ,
ಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಗು ಾಮರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನೊ್ನಡನೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡನು. 7 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಚಾಲಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗ ಡನೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಇತರ ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಳಪತಿ
ಇದ್ದನು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು.
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9 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಹುತರು ಇದ್ದರು; ರಥಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಎದು ಾಗಿ ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದವರು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಂಡು ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು ೕಶೆಗೆ,
“ನೀನು ಾಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ? ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಾಯಬಹು ಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ? ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಸ ಾಧಿಗಳಿದ್ದವು. 12 ಾವು ನಿನಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ,

‘ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ಾವು ಇಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಿಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದವು. ಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ, ಅಲೆ್ಲೕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13ಆದರೆ ೕಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಈ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಲು ಆ ಾಪಿಸು. 16 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು.
ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವುದು. ಜನರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಬಹುದು.
17ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವಂತೆ ಾನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಾನು
ಫರೋಹನಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಾಹುತರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 18 ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು
ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಾಹುತರನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು

19ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅವರ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. 20 ಹೀಗೆ ೕಡವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ ನಿಂತಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆ ಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

21 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಚಾಚಿದನು; ಆಗಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ
ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬೀಸಿತು. ಸಮುದ್ರವು
ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲ ಾಯಿತು. 22ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿದರು.
ನೀರು ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 23 ಆಗ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರಥಗ ಡನೆ
ಮತು್ತ ಾಹುತರೊಡನೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ
ಇನೂ್ನ ಬಿ್ಬರು ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿದನು. 25 ರಥಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ರಥಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು
ಬಹುಕಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು “ ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು; ನೀರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಲು, ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಚಾಚಿದನು. ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನೀರಿನಿಂದ
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ಓಡಿಹೋಗಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. 28 ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

29 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿದರು. ನೀರು ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ
ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 30ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿನಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ರ ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದದಡದಲಿ್ಲಬಿದಿ್ದದ್ದಈಜಿಪಿ್ಟನವರಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. 31ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು.

15
ೕಶೆಯ ಗೀತೆ

1ಬಳಿಕ ೕಶೆಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು:

“ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಆತನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಸ ಾರನನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಸಿದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಾಹುವೇ; ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಉಂಟಾಯಿತು.

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಮತು್ತ ಾನು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3ಯೆಹೋವನೇಯುದ್ಧವೀರನು.
ಆತನ ಾಮಧೇಯವುಯೆಹೋವನೇ.

4ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಡವಿದನು;

ಫರೋಹನಮ ಾವೀರರನು್ನ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

5 ಾಗರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಡೆಗಳಂತೆಮುಳುಗಿದರು.

6 “ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಎಷೊ್ಟೕ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ವೈರಿಯನು್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಿತು.

7ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ನನಗೆದುರು ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಯು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಕೋಪವುಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.

8ನೀನುಊದಿದಮ ಾ ಾಳಿಯಿಂದ
ನೀರು ಒತ್ತಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿತು.

ವೇಗ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗೋಡೆ ಾಯಿತು.
ಾಗರಗಭರ್ದೊಳಗಿನ ಜಲವು ಗಟಿ್ಟ ಾಯಿತು.
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9 “ ‘ ಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು;
ಾವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಾವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು’
ಎಂದುಕೊಂಡರು ವೈರಿಗಳು.

10ಆದರೆ ನೀನು ಅವರಮೇಲೆಊದಿದ ಾಳಿಯಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;

ಅವರು ಸೀಸದಂತೆ
ಅ ಾಧ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು?
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಸ ೕರ್ತ್ತಮನು.
ಭಯಂಕರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಹೊಂದಿದವನೂ ನೀನೇ.
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತನೂ ನೀನೇ.

12ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ
ಭೂಮಿಯು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು!

13ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.

14 “ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಿಸುವರು.

15ಆಗ ಎದೋಮಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.
ೕ ಾಬಿನ ಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

ಾ ಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
16ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು

ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ,

ನೀನು ರೂಪಿಸಿದ ಜನರು ಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ,ಅವರು ಬಂಡೆಯಂತೆ ೌನ ಾಗಿರುವರು.
17ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ

ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ
ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ.

18 “ಯೆಹೋವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವನು!”
19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ಸ ಾರರು, ರಥಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು

ಅವರನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೊ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.

20 ಆರೋನನ ಅಕ್ಕ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದು್ದ ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.
ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕುಣಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
21ಮಿ ಾರ್ಮಳುಅವರ ಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಾಡಿದಳು:

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಮ ಾಜಯ ಾಲಿ ಾದನು.
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ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಸಿ ಾಶ ಾಡಿದನು…”

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ
22 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಶೂರಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ

ಹೋದರು. ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 23ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆಅದುಬಹು ಕಹಿ ಾಗಿತು್ತ. (ಆದ ಾರಣವೇಆಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ ಾ ಾ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.)

24ಅವರು ೕಶೆಗೆ ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. “ಈಗ, ಾವೇನು ಕುಡಿ ೕಣ?” ಎಂದು ಅವರು
ಕೇಳಿದರು.

25 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ೕಶೆಯು ಆ ಗಿಡವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ನೀ ಾಯಿತು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಹಪರೀ ಸಿದನು. 26ಆತನುಅವರಿಗೆ, “ನೀವುನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದಕೇಳಿಆತನದೃಷಿ್ಟಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು;ಆತನಆ ಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ
ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾಯಿಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಬಳಿಕ ಜನರು ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಏಲೀಮಿನಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಗೆ್ಗಗಳಿದ್ದವು;
ಅಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ ಾಕಿದರು.

16
ದೇವರು ಆ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಬಳಿಕ ಅವರು ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಸಿನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಏಲೀಮಿನ
ಮತು್ತ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಆರೋನರ
ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. 3 ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಂಸವೂ ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಇತು್ತ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಾರವೆ ಾ್ಲ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ರೊಟಿ್ಟ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಪ್ರತಿದಿನಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮಗೆಆದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಾಡು ಾ್ತರೊ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಲು ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು.

5 ಪ್ರತಿದಿನವು ಅವರು ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಾರ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ರ ಸಿದವನು ಆತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 7 ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ನೀವುಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ನೀವುಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬರಲು ಾವೆಷ್ಟರವರು? ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆತಂದವನು ಯೆಹೋವನೇ. ಆತನೇ
ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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8 ಅಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯು
ದೊರಕುವುದು. ನೀವು (ಆರೋನನ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೂ) ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಆದರೆ ನಮಗೆ
ದೂರು ಹೇಳಲು ಾವೆಷ್ಟರವರು? ನೀವುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೆರೆದು ಬನಿ್ನ: ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು”
ಅಂದನು.

10ಅರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು.
ಆರೋನನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿನೋಡಿದರು.
ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡರು.

11ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 12 “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ್ತಮದ ಮುನ್ನ ನೀವು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ; ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ
ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಆಗ ಾನೇ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಾಯಂ ಾಲ ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದವು. ಜನರು ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪ ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಜು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.
14ಸೂಯರ್ನುಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿದನಂತರಮಂಜುಕರಗಿಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಆದರೆಮಂಜುಕರಗಿಹೋದನಂತರ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತಿದ್ದ ತೆಳು ಾದ ಾಳುಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
“ಏನದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಾರಣ ಅವರು
ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆ ಾರ. 16 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಸು ಾರುಮೂರು
ಸೇರಿನಷು್ಟ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಕೆಲವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ
ಆ ಾರವನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾತ್ರ
ಆ ಾರವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆಮತು್ತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

19 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಾರವನು್ನ ಮರುದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಆದರೆ ಅವರು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮರುದಿನ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಾರವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು; ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಟ್ಟ ಆ ಾರವು ಹುಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ೕಶೆಯು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ ಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
21 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ಎಷು್ಟ

ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಆ ಾರವು ಕರಗಿಹೋಯಿತು.
22 ಆರನೆಯ ದಿನ ಾದ ಶುಕ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ೕಶೆಗೆ
ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸತಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾದ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ
ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನೀವು ತ ಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಈ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಳೆ
ಾ್ರತಃ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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24ಆದ್ದರಿಂದಉಳಿದಆ ಾರವನು್ನ ಜನರುಮರುದಿನ ಾ್ಕಗಿಉಳಿಸಿದರು;ಆದರೆಆಆ ಾರವುಕೆಡಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ಆ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

25 ಶನಿ ಾರದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿನೆ್ನಯಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
26 ನೀವು ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಾರದ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾಗಿದೆ,ಅಂದರೆವಿ ಾ್ರಂತಿಯದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಆದಿನದಲಿ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾವಆ ಾರವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೆಏನೂಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಜನರೇ,ನೀವುಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆನನ್ನಆ ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ? 29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಶುಕ್ರ ಾರದಂದು ನಿಮಗೆಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರು ಈ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ಮನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಮನ್ನವು ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಬಿಳಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿಬೀಜಗಳಂತಿದ್ದವುಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಾಡಿದತೆಳು ಾದರೊಟಿ್ಟಯಂತೆರುಚಿ ಾಗಿತು್ತ.
32 ೕಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ
ಸಂತತಿಯವರಿ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ನೋಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಒಂದು ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಸೇರಿನಷು್ಟಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸು. ನಿಮ್ಮಮುಂದಿನಸಂತತಿಯವರುನೋಡುವುದಕೋಸ ್ಕರ ಇದನು್ನಉಳಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 (ನಂತರ ಆರೋನನು, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆರೋನನು ಮನ್ನದ ಭರಣಿಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು.) 35 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜನರು ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಾ ಾನಿನ ಗಡಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. 36 (ಅವರು ಮನ್ನವನು್ನ
ಅಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಗೋಮೆರ್ ಎಂಬ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.)

17
ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾ್ಲ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರು ರೆಫೀದೀಮಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು

ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಕೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದಿ್ದರಿ? ನೀವು ಾಕೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಪರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಡನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3ಆದರೆ ಜನರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾ ಾರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ೕಶೆಯಮೇಲೆ

ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು. “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಾವು, ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

4ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, “ಈ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?
ಅವರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.
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5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಮುಂದೆ ಹೋಗು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಜನರ ಕೆಲವುಹಿರಿಯರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊ. ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಕೋಲು ಇ ಾಗಿದೆ. 6 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಲು್ಲವೆನು. ಊರುಗೋಲಿನಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ; ಆಗ ನೀರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದು. ಆಗ
ಜನರು ಕುಡಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು. 7 ೕಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮ ಾ್ಸ

ಮತು್ತ ಮೆರೀ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಡನೆ ಇ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಜನರು
ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರು.

WarWith the Amalekites
8 ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಕೆಲವು ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾಳೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡು. ಾನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಗಮನಿಸುವೆನು,ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಊರುಗೋಲನು್ನ
ಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಮರುದಿನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ಹೂರನೂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಹೋದರು. 11 ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಜಯಗಳಿಸಿದರು.

12 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ೕಶೆಯ ತೋಳುಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ ಇಟು್ಟ ೕಶೆಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು
ೕಶೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ೕಶೆಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು;

ಹೂರನು ೕಶೆಯಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಸೂಯರ್ನುಮುಳುಗುವವರೆಗೆಅವರುಅವನಕೈಗಳನು್ನ
ಮೇಲೆತಿ್ತ ಹಿಡಿದರು. 13ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋಶುವನುಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದರು.

14 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಬರೆ: ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದುಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ೕಶೆಯು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಧ ್ವಜ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ೕಶೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದಿನಂತೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು”ಅಂದನು.

18
ೕಶೆಯ ಾವನಿಂದ ಸಲಹೆ

1 ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ,ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಹೊರಗೆ
ನಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಇತೊ್ರೕನನು ಕೇಳಿದನು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ೕಶೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. (ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ೕಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ.) 3 ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ದಲಿನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಗೇಷೋರ್ಮ್. ಅವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ

ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 4 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀಯೆಜೆರ್.
ಇವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ೕಶೆಯು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸನಿಂದ
ರ ಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 5ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
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ಬೆಟ್ಟ ಾದ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿ ಾ್ದಗ ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇತೊ್ರೕನನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯಹೆಂಡತಿಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.
6ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನುನಿನ್ನ ಾವ ಾದಇತೊ್ರೕನ. ಾನುನಿನ್ನಹೆಂಡತಿಯನು್ನಮತು್ತ ಆಕೆಯ

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ೕಶೆ ಅವನ ಮುಂದೆ

ತಲೆ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ೕಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾ ಾಡಲು ೕಶೆಯ ಡೇರೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 8ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ೕಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೆ

ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದನು. ಾರಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ತಮಗೆ
ಬಂದೊದಗಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತೊಂದರೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಪ್ರತಿ ಾರಿಯೂ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೇಗೆ ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಇತೊ್ರೕನನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. 10ಇತೊ್ರೕನನು,

“ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫರೋಹನಿಂದಲೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ ರ ಸಿದನು.

11ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ ಾನು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇತೊ್ರೕನನು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರು ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನೊಡನೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು
ಬಂದರು.

13ಮರುದಿನ ೕಶೆಯುಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಆಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ೕಶೆಯು ಜನರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದನು್ನ ಇತೊ್ರೕನನು ನೋಡಿ, “ನೀನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಾಕೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು? ಜನರು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾಕೆ

ಬರಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ

ಕೇಳಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಅವರೊಳಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾವನು
ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

17 ಆದರೆ ೕಶೆಯ ಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 18 ಈ
ಕೆಲಸ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಕರ. ಇದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಜನರನೂ್ನ
ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾಗದು. 19 ಕೇಳು, ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಇವೇ: ಜನರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; ಈ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; 20 ನೀನು ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು; ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು; ಜೀವಿಸಲು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು; ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ನೀನು ಜನರೊಳಗೆ ದೇವಭಕ್ತರೂ

ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ ಆಗಿರುವವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
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ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಹತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22 ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ. ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
ಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತೀ ಾರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರೇ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರೆ,ಅದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭ ಾಗುವುದು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತ ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 23 ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ,
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ ಮತು್ತ
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. 25 ೕಶೆಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗಿಂದ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನೂರು
ಜನರಮೇಲೆಯೂ ಐವತು್ತ ಜನರಮೇಲೆಯೂಹತು್ತ ಜನರಮೇಲೆಯೂಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
26 ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಜನರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ತರಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ೕಶೆಯು ಬಹು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟನು; ಇತೊ್ರೕನನು
ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು.

19
ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ
ತಲುಪಿದರು. 2 ಜನರು ರೆಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೀ ಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿದರು. 3 ಆಗ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು. ೕಶೆಯು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಕೋಬನ ಮ ಾ ಕುಟುಂಬ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು: 4 ‘ ಾನು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬರುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ.
5ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಜನ ಾಗುವಿರಿ. ಈ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ನೀವು ಾಜಕರ ಾಜ್ಯ’ ಎಂಬ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಿರಿ. ೕಶೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದನು.

7ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದು ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದುಆ ಾಪಿಸಿದಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯುಹಿರಿಯರಿಗೆಹೇಳಿದನು. 8ಜನರೆಲ್ಲರೂಒಟಾ್ಟಗಿ
ಾ ಾಡಿದರು. “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಅವರು

ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ೕಶೆಯುತಿರುಗಿಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಗೆಹೋಗಿಜನರಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದನು. 9ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಾಮುರ್ಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಾ ಾಡುವೆನು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು. ನೀನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
10ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ದಿನಮತು್ತ ಾಳೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ

ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು 11ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವೆನು;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವರು. 12-13 ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಜನರಿಗೆ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 19:14 112 ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 20:6

ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಗೆರೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಆ ಗೆರೆಯನು್ನ ಾಟ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾಣಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಾವ
ಾ್ರಣಿ ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಾರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು.
ಕೊಂಬಿನ ತುತೂ್ತರಿಊದಿ ಾಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.

14 ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಹೋದನು. ಅವನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.

15ಆಗ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ,ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಸಂಗ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ಉಂಟಾದವು.
ಒಂದು ಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂತು; ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತ ಾದರು. 17 ಆಗ ೕಶೆ ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡಿಸಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 18 ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟವು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಗೆಯು
ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿತು. ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ನಡುಗ ಾರಂಭಿಸಿತು. 19 ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ೕಶೆಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
20ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ, ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ

ಬರ ಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾಯುವರು. 22 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವ ಾಜಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ಅವರನೂ್ನ ಶಿ ಸುವೆನು”ಅಂದನು.

23 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಬರ ಾರರು. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಧಳವ ಾ್ನಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನೇ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆಯ ಾ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ಆದರೆ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಜನ ಾಗಲಿ ಬರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20
ದ ಾ ಗಳು

1ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಈ ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು:

2 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ನಡಿಸಿದವನು ಾನೇ.

3 “ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು.
4 “ನೀವು ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ

ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ರೂಪವನು್ನ ನೀವು ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಾರದು ಪೂಜಿಸಲೂ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ೌರವವನು್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡುವವರದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರಮೂರು ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂಬರ ಾಡುವೆನು.

6 ಆದರೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.
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7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿಉಪ ೕಗಿಸುವವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
9 ಾರದ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. 10 ಆದರೆ ಏಳನೆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಮೀಸ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನೀವು ಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಸೇವಕ ಾಗಲಿ
ಸೇವಕಿಯ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಿದೇಶಿಯ ಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದು.
11 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

12 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನೀವು ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.

13 “ನೀವು ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.
14 “ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
15 “ನೀವು ಕದಿಯ ಾರದು.
16 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.*
17 “ನೀವು ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಲಿ

ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಲಿ ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಆಶಿಸ ಾರದು.”

ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದು
18ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು;

ಹೊಗೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಏರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು; ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರು. 19 ಆಗ ಜನರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ
ಾ ಾಡು; ಾವುನಿನಗೆಕಿವಿಗೊಡುವೆವು. ಆದರೆಯೆಹೋವನುನ ್ಮಡನೆ ಾ ಾಡದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಾವು ಾಯುವೆವು”ಅಂದರು.
20ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ೕಶೆಯು ಾಮುರ್ಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಜನರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ದೂರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು: “ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
23ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲು, ನೀವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಈ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಾರದು.”

24“ಒಂದು ವಿಶೇಷಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಈಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿರಿ.
ಆಗ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿಯಿಂದ† ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅಂಥ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ,ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯುಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 26ಅಲ್ಲದೆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಜನರು ತಲೆ ಎತಿ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ರಹ ಾ್ಯಂಗವು ಾಣಿಸೀತು.”

* 20:16: ನೀವು… ಹೇಳ ಾರದು ಅಥ ಾ “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿರ ಾರದು.” † 20:25: ಉಳಿಅಕ್ಷರಶಃ,
“ಕತಿ್ತ.”
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21
ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳುಮತು್ತ ಆ ಗಳು

1 ಬಳಿಕ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ನೇಮಿಸಬೇ ಾದ ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
2 “ನೀವು ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಗು ಾಮನು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡುವನು. ಆರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು, ಅವನು

ಏನೂ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗು ಾಗ ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಾಗಲೂ ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಗು ಾಮ ಾಗು ಾಗ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 4 ಗು ಾಮನು ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೆ, ಆಕೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳೂ ಯಜ ಾನನ
ಸ್ವ ಾ್ತಗುವರು. ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇ ಾ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ತರು ಾಯಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವನು.

5 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಸಂಗಡವಿರಲು ದೃಢ ಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ
ಅವನು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೆ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 6 ಹೀ ಾದರೆ
ಯಜ ಾನನು ಆ ಗು ಾಮನನು್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ* ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಯಜ ಾನನು
ಗು ಾಮನನು್ನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಅಥ ಾ ಾಗಿಲಿನ ಮರದ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವನು. ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನ ಕಿವಿಗೆ ಚೂ ಾದ ಸ ಾಕೆಯಿಂದ ರಂಧ್ರ ಾಡುವನು. ಆಗ
ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನಪಯರ್ಂತ ಆಯಜ ಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.

7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಿ ಾರಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಗು ಾಮ ಾದ ಪುರುಷರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8ಯಜ ಾನನು ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಗು ಾಮಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವಳನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಹುದು. (ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಅವಳನು್ನ ಾರಬಹುದು.) ಅವಳನು್ನ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ
ಾರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಯಜ ಾನನು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು

ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. 9ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮಳನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ,ಅವಳನು್ನ ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೊಸೆ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
10 “ಯಜ ಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ

ಅವನು ಕೊಡುವ ಆ ಾರ ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಡ ಾರದು; ಮದುವೆಯಮೂಲಕ
ಆಕೆಯು ಾ ಾ್ಯವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಲು ಹಕು ್ಕ ಪಡೆದಿರು ಾ್ತ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು ಆಕೆಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಅವನು ಆಕೆ ಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವಳು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳುಅವನಿಗೆ ಾವ ಾಲವನೂ್ನ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

12 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ,ಅವನೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 13ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆ ಾಗ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಾನು
ನೇಮಿಸಲಿರುವ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬದುಕಲಿ. 14ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ಕೋಪದಿಂ ಾಗಲಿ ದೆ್ವೕಷದಿಂ ಾಗಲಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಆ ಕೊಲೆ ಾರನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

15 “ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
16 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕದು್ದ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದರೆ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 “ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

* 21:6: ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ “ದೇವರು” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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18“ಇಬ್ಬರುಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂ ಾಗಲಿಮುಷಿ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿಹೊಡೆ ಾಗ,ಪೆಟಾ್ಟದ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಹೊಡೆದವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. 19 ಾಯಗೊಂಡವನು ಕೆಲವು ಾಲದವರೆಗೆ
ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದರೆ, ಬಳಿಕ ಅವನು ಎದು್ದ ಊರುಗೋಲಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಡೆಯಬಲ್ಲವ ಾದರೆ,
ಹೊಡೆದವನು ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಾಯಗೊಂಡವನು ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದವನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಸಿ ಾಗುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆ
ಾಡಬೇಕು.
20 “ಕೆಲವು ಸಲಯಜ ಾನರು ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಲಿ ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಹೊಡೆ ಾಗ

ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸತ್ತರೆ, ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಯದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ
ನಂತರಗುಣ ಾದರೆಯಜ ಾನನಿಗೆಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆಯಜ ಾನನುಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದನೆ.

22 “ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡು ಾಗ ಗಭಿರ್ಣೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪೆಟಾ್ಟಗಿ ಗಭರ್ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳ ಗಂಡನು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು. 23 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲು್ಲ, ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೈ, ಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಲು,
25 ಬರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಬರೆ, ಾಯಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಯ, ಏಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಏಟು, ಈ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.

26 “ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಾಗ ಗು ಾಮನು ಕುರುಡ ಾದರೆ, ಆ ಗು ಾಮನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಗು ಾಮನ ಅಥ ಾ
ಗು ಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 27ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನ ಾಯಿಗೆ
ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ, ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಗು ಾಮನ ಹಲು್ಲ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಾಗಿದೆ. ಗು ಾಮನ ಅಥ ಾ ಗು ಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವುಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

28 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಪುರುಷನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಆ ಎತ್ತನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವುಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪಸಸ್ಥನಲ್ಲ. 29ಆದರೆ
ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಆ ಎತು್ತ ಜನರಿಗೆ ತಿವಿದಿದು್ದ, ಅದರ ಾಲಿಕನಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ
ಆಗ ಆ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಅದರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ, ಅದು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಂದರೆ,
ಆಗ ಆ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದರ ಾಲಿಕನನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಸತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಆ ಎತಿ್ತನ ಾಲಿಕನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು.

31 “ಎತು್ತ ಒಬ್ಬನಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದರೆ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.
32 ಆದರೆ ಎತು್ತ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಪಶುವಿನ ಾಲಿಕನು ಗು ಾಮನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಗು ಾಮನ ಅಥ ಾ ಗು ಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.

33 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಣಿ ಂದನು್ನ ತೋಡಿ ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪಶುವು ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದರೆ, 34 ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿದವನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಈಡುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಸತ್ತ ಪಶುವು ಅವನ ಾಗುತ್ತದೆ.

35 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಎತ್ತನು್ನ ಾದು ಕೊಂದರೆ ಆಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ ಾರಬೇಕು.
ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಾರಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಸಮ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎತ್ತನು್ನ ಸಮ ಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ದಲೊಮೆ್ಮ ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ
ಾಲಿಕನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಇದು್ದದರ ನಿಮಿತ್ತ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಸತ್ತ ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ

ಸ್ವಂತ ಎತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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22
1 “ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದ ಅದನು್ನ ಕೊಯಿದರೆ ಅಥ ಾ ಾರಿದರೆ, ಅವನು ಾನು

ಕದ್ದ ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಐದು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಾನು ಕದ್ದ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಲು ್ಕ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 2-4 ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಅವನು ಗು ಾಮ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕಳ್ಳನು
ಪಶುವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೆ, ಅವನು ಕದ್ದ ಪಶುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಎರಡು
ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಲಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕದ್ದದು್ದ ಎ ಾ್ತಗಿರಬಹುದು, ಕತೆ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಕುರಿ ಾಗಿರಬಹುದು.

“ಕಳ್ಳನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರೂ ತಪಿ್ಪತಸ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಕೊಂದವನು ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗುವನು.
5 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ ಪಶುವಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಡಬಹುದು.

ಆದರೆಅದು ಅವನ ನೆರೆಯವನಹೊಲವ ಾ್ನಗಲಿ, ಾ್ರ ತೋಟವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಳು ಾಡಿದರೆ,ಅವನು ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

6 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಲು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವನ ನೆರೆಯವನ ಬೆಳೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಾನ್ಯಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಾನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.

7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಇಟಿ್ಟದು್ದ,ಆಹಣ ಾಗಲಿ
ವಸು್ತಗ ಾಗಲಿ ಕಳು ಾದರೆ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಾನು ಕದ್ದವಸು್ತಗಳ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8ಆದರೆ ನೀವು
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ದೇವರು* ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಮನೆಯ ಾಲಿಕನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಕದಿ್ದ ಾ್ದನೋ
ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.

9 “ಕಳೆದುಹೋದ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ, ಬಟೆ್ಟಬರೆ, ಅಥ ಾ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ಇದು
ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾರೆಂದು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ
ಕಳೆದುಹೋದ ವಸು್ತವಿನ ಬೆಲೆಯಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪಶುವನು್ನ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಪಶುವು ಕತೆ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು, ಎ ಾ್ತಗಿರಬಹುದು, ಕುರಿ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಾವುದೇ
ಪಶು ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅಥ ಾ ಕಳು ಾದರೆ, 11 ಆ
ನೆರೆಯವನು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇಕು. ಪಶುವಿನ ಾಲಿಕನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು ಾಲಿಕನಿಗೆ

ಪಶುವಿ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಪಶುವು ಕದಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈಡು
ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರೆ, ನೆರೆಯವನು ಸತ್ತ ಪಶುವನು್ನ
ಾ ಾಗಿ ತರಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು ಾಲಿಕನಿಗೆ ಸತ್ತ ಪಶುವಿ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
14 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ಾಲ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅದರ
ಾಲಿಕನು ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಾಯ ಾದರೆ ಅಥ ಾ ಅದು

ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15ಆದರೆ ಅದರ ಾಲಿಕನು
ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆಗ ನೆರೆಯವನು ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯವನು ಪಶುವನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಪಶು ಸತ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅವನು ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆ
ಪಶುವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಾಡಿಗೆಯೇ ಾಕು.

16 “ಒಬ್ಬನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು.
ಅವನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರೂ ಅವನು ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರಪೂಣರ್ ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
* 22:8: ದೇವರು ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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18 “ ಾಟ ಾತಿರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸ ಾರದು.
19 “ಪಶುಸಂಗ ಾಡಿದವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
20 “ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು.† ನೀವು ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.
21 “ನೀವು ದಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ೕಸ ಾಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು.
22 “ನೀವೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಅ ಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. 23 ನೀವು ಆ

ವಿಧವೆಯರಿಗೆಅಥ ಾಅ ಾಥರಿಗೆಕೇಡು ಾಡಿದರೆ, ಾನುಅವರಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ, 24ನಿಮ್ಮಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು; ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಧವೆಯ ಾಗುವರು;
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾಥ ಾಗುವರು.

25 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನು್ನ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಆ ಹಣಕೆ್ಕ
ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳ ಾರದು. ಬೇಗನೆ ಮರು ಾವತಿ ಾಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸ ಾರದು.
26 ಾವ ಾದರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವ
ದಲೇ ನೀವು ಆ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 27 ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಾವ

ಹೊದಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಅದನೆ್ನೕ ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಚಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಾನು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವೆನು.
28 “ನೀವು ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸ ಾರದು.
29“ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವುಪ್ರಥಮಫಲ ಾದ ಾನ್ಯವನು್ನಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ

ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
“ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 30 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ

ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳು ತನ್ನ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳಿರಲಿ. ಬಳಿಕ, ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದನು್ನ ಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಲಿ.

23
1 “ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ

ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳದಿರಿ.
2 “ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡುವವರು ಬಹಳಮಂದಿಯೆಂದು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬಹಳ

ಮಂದಿಯ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಿ.
3 “ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನೆಂದು ಕರುಣಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಾತದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡ ಾರದು.
4 “ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದ ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅದರ
ಾಲಿಕನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಾಲಿಕನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
5 “ಬಹು ತೂಕದ ಹೊರೆಯಿಂದ ನಡೆಯ ಾಗದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದನು್ನ

ಎಬಿ್ಬಸಲು ನೀವು ನಿಂತು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಕತೆ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.

6 “ಬಡವರು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡಕೂಡದು.
7 “ನೀವು ೕಸದ ಾಯರ್ದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ

ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲೇ ಾರದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಾನು ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
† 22:20: ಾಶ ಕೈಮೀರಿಹೋದ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ
ಸಲ, ಇದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶದಿಂ ಾಗಲಿಮರಣಶಿ ಯಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
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8 “ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ಲಂಚವು ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ;
ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ.

9 “ನೀವು ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳು

10 “ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯಿರಿ. 11ಆದರೆ ಏಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೀಳುಬಿಡಿರಿ; ಬೀಜಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ನೀವು ಏನನೂ್ನ ಬೆಳೆಸ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಬೆಳೆದರೆ ಅದನು್ನ ಬಡವರು ತಿನ್ನಲಿ. ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳು
ಮೇಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂಆಲಿವ್ಮರಗಳತೋಪಿನವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂಇದೇ
ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.

12 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರೂ ಎತು್ತಗಳೂ ಕತೆ್ತಗಳೂ ವಿದೇಶಿಯರೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

13 “ನೀವು ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ ಕೂಡದು.

14 “ಪ್ರತಿವಷರ್ ನೀವುಮೂರುಜಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 15ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ
ಹಬ್ಬ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈಹಬ್ಬವು ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಬೀಬ್
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ! ಈ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

16 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುಗಿ್ಗಯ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಾತೆ್ರಯು ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.

“ಇದಲ್ಲದೆ ಫಲಸಂಗ್ರಹ ಜಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲತೋಟಗಳ
ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.

17 “ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಮೂರು ಸಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

18 “ನೀವು ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಬೆರಸಿದ ಏನನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು;
ಮರುದಿನದವರೆಗೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

19 “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ* ತರಬೇಕು.
“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸ ಾರದು.”
20 “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮಮುಂದೆ ಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ† ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ

ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಈ ದೂತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು; ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಸಂರ ಸುವನು. 21 ದೂತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಇರುತ್ತದೆ.‡ 22 ಆತನು
ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿರುವೆನು; ನಿಮಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಾಡುವೆನು.

23 “ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಾನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೋಲಿಸುವೆನು.
* 23:19: ಆಲಯ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ ದೇವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಜನರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 25:8, 9ನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. † 23:20: ದೂತ ದೇವದೂತ. ‡ 23:21: ಶಕಿ್ತ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ: ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ.
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24 “ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ
ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಾ್ಮರಕ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಬೇಕು. 25 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಾನು ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

27 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಲೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂಓಡಿಹೋಗುವರು. 28 ಾನುನಿಮ್ಮಮುಂದೆಹೆದು್ದಂಬಿಯನು್ನ§ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗ ಾದ ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವುದು.
29ಆದರೆ ಾನು ಒಂದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಾಗಬಹುದು.
30 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವತನಕ ಅವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ
ಹೊರದೂಡುವೆನು.

31 “ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಪಶಿ್ಚಮ
ಗಡಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಮುದ್ರ ಾಗಿರುವುದು (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ) ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ಗಡಿಯು
ಅರೇಬಿ ಾ ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು
ಾಡುವೆನು;ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀವು ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.
32 “ನೀವು ಆ ಜನರೊಡನೆ ಾಗಲಿ ಅವರ ದೇವರುಗ ಡನೆ ಾಗಲಿ ಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 33ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ದೊ್ರೕಹ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಹುದು. ನೀವುಅವರದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಿದರೆಆಪೂಜೆಯೂನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗುವುದು.”

24
ದೇವರಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನುಆರೋನ, ಾದ್ಾ್ವ,ಅಬೀಹೂಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿಹಿರಿಯರು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿಬಂದು ದೂರದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 2ಬಳಿಕ ನೀನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು;
ಬೇರೆಯವರು ಬರಕೂಡದು; ಆದರೆಉಳಿದ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೂ್ನ ಏರಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಒಂದೇ ಸ್ವರದಿಂದ
ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆ, ಅವನು ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳ ಾಗದ ಹತಿ್ತರ, ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಂತೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಕಂಬಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗ ಾಗಿಯೂಅಪಿರ್ಸಿದರು.

6 ೕಶೆಯು ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿದನು;ಉಳಿದಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.

§ 23:28: ಹೆದು್ದಂಬಿ ಕಣಜದ ಹುಳ. ದುಂಬಿಯಂತೆ ಕೊಂಡಿಯಿರುವ ಹುಳ. ಇದು ನಿಜ ಾದ ಹೆದು್ದಂಬಿಯಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಇದು
ದೇವರ ದೂತನು ಅಥ ಾ ಅತನಮ ಾಶಕಿ್ತಯೆಂಬ ಅಥರ್ ಕೊಡಬಹುದು.
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7 ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ೕಶೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ
ಓದಿದನು. ಆಗ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ”
ಅಂದರು.

8ಆಗ ೕಶೆ ಯಜ್ಞಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿ, “ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಕ್ಯಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಡನೆ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ರಕ್ತವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ೕಶೆ, ಆರೋನ, ಾ ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದರು. 10ಈಜನರುಇಸೆ್ರೕಲರಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ದೇವರುಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ
ಅತಿ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು! 11 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು,ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವದಶರ್ನ ಾಡಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಶೆ ಹೋದದು್ದ

12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ಾನು ನನ್ನ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನಮತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳಮೇಲೆಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಾನು ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ ಎದು್ದನಿಂತು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 14 ೕಶೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿ ಾ್ದರೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ
ಸಮಸೆ್ಯಯಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
15ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ೕಡವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. 16ಸೀ ಾಯಿ

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. ೕಡವು ಆರುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ೕಡದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು.
17ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

18 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ೕಡದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಎತ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಹಗಲಿರುಳು ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಇದ್ದನು.

25
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ನನ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. 3 ಜನರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲದೆ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ,
4ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರ, ಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಬಟೆ್ಟ, 5 ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲು,ಉತ್ತಮ
ತೊಗಲುಗಳು,* ಜಾಲೀಮರ, 6 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು, 7 ಏ ೕದಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಚೀಲಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಗೋಮೇಧಕ
ರತ್ನಗಳುಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ

8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ಜನರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಆಗ ಾನು ಅವರ ನಡುವೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು. 9ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು

* 25:5: ಉತ್ತಮ ತೊಗಲು ಕಡಲು ಹಂದಿಯಅಥ ಾ ಕಡಲು ದನದ ತೊಗಲು.
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ವಸು್ತವೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಾದರಿಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ

10 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು.
11 ಅದರ ಹೊರಮೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 12 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಬಳಿಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 14 ಕಂಬಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 15 ಕಂಬಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯ ಾರದು.

16 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿರಬೇಕು. 18ಬಳಿಕ ಕೆರೂಬಿಯರ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ
ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕೃ ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 19 ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ ೕಡಿಸಬೇಕು. 20ಅವುಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿರಬೇಕು; ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು
ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು.

21 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು; ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 22 ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡು ಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು; ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಮೇಜು

23 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಮೇಜು ಎರಡು ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು
ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 24 ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿಗೆ

ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 25 ಬಳಿಕ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು
ಇಂಚು† ಅಗಲದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 26 ಬಳಿಕ ಾಲು ್ಕ
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿಗೆ ೕಡಿಸಬೇಕು. 27 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆ
ೕಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೇಜನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 29 ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಚಮಚಗಳನು್ನ, ಹೂಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಬೇಕು. ಹೂಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 30ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡು. ಅವುಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು.
ದೀಪಸ್ತಂಭ

31 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬುಡವನೂ್ನ
ಕಂಬವನೂ್ನ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವೆ ಾ್ಲ ಅಖಂಡ ಾಗಿದು್ದ
ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು.

32 “ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳಿರಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರುಮೂರು
† 25:25: ಮೂರು ಇಂಚು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ತೋಷಹ.”
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ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅಲಂ ಾರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಯೂ ಒಂದು
ಪುಷ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು. ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಾಗೇ ಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪದ ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ
ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳೂ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ಇರುವ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಲು ್ಕ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳು ಇರಬೇಕು.
35 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಯಿರಬೇಕು.
36 ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಅಖಂಡ ಾಗಿದು್ದ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣತೆಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು. 38ಅದರ

ಬತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹರಿ ಾಣಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
39ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು‡ 40 ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ನುರಿತ
ಕೆಲಸ ಾರನು ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಕಬೇಕು. 2 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪರದೆಯ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ
ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 3 ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿ ಎರಡು ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿಸಬೇಕು. 4 ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡಬೇಕು; ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು.

5 ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ

ಗು ಾರ ಾಗುವುದು.
7 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ

ಗು ಾರವನು್ನ ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಗಳು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. 8ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವು ಮೂವತು್ತ ಳ

ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 9 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು. ಬಳಿಕಉಳಿದಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು. ಆರನೇಪರದೆಯಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಡೇರೆಯಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲಮಡಚಬೇಕು. 10ಒಂದು ಾಗದ

ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಾಗದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ
ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿಸಲು ಐವತು್ತ ಾಮ್ರದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವುದು. 12ಈ

ಗು ಾರದ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಬೇಕು. 13 ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಗು ಾರದ ಪರದೆಗಳು, ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಕೆಳಗಣ
ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಳದಷು್ಟ ತೂ ಾಡುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೇರೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. 14ಹೊರಗಿನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸರಿಹೊಂದುವಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲಿನ ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಬೇಕು.

ಇನೊ್ನಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
15 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 16ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಹತು್ತ ಳ

ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17 ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
‡ 25:39: ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ಪಿ ಾರ್,ಅಥ ಾಮೂರು ಾವಿರ ತೊಲೆ.”
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ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗ ಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದ ಣ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಪ್ರತಿ ಂದು

ಕಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು. 20ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆಅಂದರೆ,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದು

ಕಡೆಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 22 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 23 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 24 ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಕೆಳಗಿನ
ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿರಬೇಕು. ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಳೆಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಎರಡುಮೂಲೆಗಳಿಗೂಅದೇರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿಸಬೇಕು. 25ಗು ಾರದಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟುಚೌಕಟು್ಟಗಳಿರುವವು. ಪ್ರತಿಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ
ಹದಿ ಾರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿರುವವು.

26 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. 27 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು
ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ, ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. 28 ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮೂಲಕ
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾದುಹೋಗಬೇಕು.

29 “ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು; ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
30 ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಒಳ ಾಗ
31 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಾದ ಹುರಿ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಒಂದು

ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. 32 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಿದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು; ಪರದೆಯ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದು. 34 ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಇಡಬೇಕು.

35“ಪರದೆಯಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿಸಿದವಿಶೇಷಮೇಜನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಜುಪರಿಶುದ್ಧ
ಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಜಿನ
ಎದುರಿಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲು
36 “ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. 37 ಈ ಪರದೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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27
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯುಚೌಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದುಐದು ಳಉದ್ದ,ಐದು ಳಅಗಲಮತು್ತಮೂರು ಳ
ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 2ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೂಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಅವಿ ಾಜ್ಯ
ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
3 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ,

ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ, ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 4ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ
ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಾಳಿಗೆಯ ಾಲು ್ಕಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5ಆಜಾಳಿಗೆಯುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಇದು್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬುಡದಿಂದ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಇರಬೇಕು.

6 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಮ್ರದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 7ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 8ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಅಂಗಳ

9 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ
ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು. ಈಪರದೆಗಳನು್ನಉತ್ತಮ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 10ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಂಬಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 11ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸಹ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳುಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನಮತು್ತ ಪರದೆಯಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
12 “ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಮತು್ತ

ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 13ಅಂಗಳದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು. 14ಈ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಳ
ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳು, ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 15 ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಹದಿನೈದು ಳಉದ್ದದಪರದೆಗಳು,ಮೂರು ಕಂಬಗಳು;ಮೂರುಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳುಇರಬೇಕು.

16 “ಅಂಗಳದ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಪರದೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬುಟೇ ಾರೀ ಕೆಲಸದವರಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 17ಅಂಗಳದ

ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪರದೆ ಕೋಲುಗ ಡನೆ ೕಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದಲೂ ಾಡಿಸಬೇಕು. 18 ಅಂಗಳವು ನೂರು
ಳಉದ್ದಮತು್ತ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಐದು
ಳ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ

ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ
ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪರದೆಯ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
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ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣ
20 “ಉತ್ತಮ ಾದ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. ಪ್ರತಿ ಾಯಂ ಾಲ

ಉರಿಸುವ ದೀಪಕೆ್ಕ ಈ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. 21 ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ದೀಪವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸವಿರುವುದು. ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ದಲಿನ
ಕೋಣೆ ಳಗೆಹೋಗುವರು. ಇದುಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವಪರದೆಯಹಿಂದೆಒಪ್ಪಂದವಿರುವ
ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಪವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28
ಾಜಕರು ಧರಿಸಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್
ಎಂಬವರಿಗೂ ಹೇಳು. ಇವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

2 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಈಬಟೆ್ಟಗಳುಅವನಿಗೆಘನತೆಯನೂ್ನ
ೌರವವನೂ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 3 ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ನಿಪುಣರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆರೋನನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಅವನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ
ಅವನು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 4 ಅವರು ಾಡತಕ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ದೈವನಿಣರ್ಯಕ ಪದಕ, ಏ ೕದು, ನೀಲಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಹೆಣೆದ ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಮುಂ ಾಸು
ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಅವರು ಾಡಬೇಕು. ಆಗಆರೋನನೂಅವನಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.
5 ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು.
ಏ ೕದು ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ

6 “ಏ ೕದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರಿನಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದು ತ ಾರಿಸಬೇಕು. 7 ಏ ೕದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದಲಿ್ಲ ಭುಜದ
ಪಟಿ್ಟಯಿರಬೇಕು. ಭುಜದಈ ಪಟಿ್ಟಗಳು ಏ ೕದಿನ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು.

8 “ಇವರು ಏ ೕದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಣೆಯಬೇಕು.
ಏ ೕದನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತ ಾರಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟ,
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

9“ಎರಡು ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಈರತ್ನಗಳಮೇಲೆಇಸೆ್ರೕಲನಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಸು. 10 ಒಂದು ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಆರು
ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಬರೆಸು. ಹಿರಿಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿ ಮಗನವರೆಗೆ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಬರೆಸು. 11 ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನು
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾಡಿಸು. ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ರತ್ನಗಳನಿ್ನಡು. 12 ಬಳಿಕ
ಈ ಎರಡು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಡು. ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿಲು್ಲ ಾಗಈವಿಶೇಷಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲನಗಂಡುಮಕ್ಕಳಹೆಸರುಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು
ರತ್ನಗಳುಏ ೕದಿನಮೇಲಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಈರತ್ನಗಳು ಾಡುವವು.
13 ಏ ೕದಿನಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಉತ್ತಮ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು.
14ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
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ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
15 “ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಾಡಿಸು. ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ

ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟ,
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 16ಅದು ಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ
ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17 ಅದರ ಮೇಲೆ
ಅಂದ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. ರತ್ನಗಳ ದಲಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಕ್ಯ,
ಪುಷ್ಪ ಾಗ, ಸ್ಪಟಿಕಗಳಿರಬೇಕು. 18 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು, ನೀಲ, ಪಚೆ್ಚಗಳಿರಬೇಕು.
19ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಗೋಮೇಧಕ ಮತು್ತ ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳಿರಬೇಕು. 20 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತ ರತ್ನ, ಗೋಮೇಧಕರತ್ನ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಎ ಾ್ಲ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ
ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಂತೆ
ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ
ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.

22 “ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಈ ಸರಪಣಿಗಳು
ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 23 ಬಂ ಾರದ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದರ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 24 ಅದರ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 25 ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಂಬದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಏ ೕದಿನ ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಡುವುದು. 26 ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸು. ಇದು ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ
ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವುದು. 27 ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ
ಭುಜಪಟಿ್ಟಗಳ ಮುಂ ಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇರಿಸು. 28 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ೕಡಿಸಲು ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವು ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಏ ೕದಿಗೆ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

29 “ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ, ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳಿರಬೇಕು. ಅವನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸ ಾಗುವುದು.
30ದೈವನಿಣರ್ಯದಪದಕದೊಳಗೆಊರೀಮ್ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡು. ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳು ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಎದೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವನು.

ಾಜಕರ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
31 “ಏ ೕದಿನ ಒಳಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.

32 ತಲೆಯನು್ನ ತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದು ಾಡಿಸು. ಈ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣೆದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಸು. ಈ ಬಟೆ್ಟಯು ಸಂದು ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವುದು. 33ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿ,ನೇರಳೆಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಆ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೇ ಾಡುವಂತೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 34 ಹೀಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಮತು್ತ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣಿ್ಣನ ನಡುವೆ ಗೆಜೆ್ಜ ಇರಬೇಕು. 35ಆರೋನನು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
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ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡು ಾಗಲೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ.
ಹೀ ಾಗಿ ಆರೋನನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

36 “ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು
ಎಂಬ ಾತುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 37 ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಲಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಮುಂ ಾಸದ ಸುತ್ತಲೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯು
ಮುಂ ಾಸದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 38ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷವೇ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನೇ ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇವು ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಆರೋನನು ಇದನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶಿರದಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.
39 “ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಾಡಲು ಉತ್ಕ ೃಷ್ಠ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸು. ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬುಟಿ್ಟೕ ಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 40ಆರೋನನಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಇವು ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಮತು್ತ
ೌರವಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 41 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ವಿಶೇಷ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು.
ಇದು ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು.
42 “ ಾಜಕರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಈ

ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯವರೆಗೆ ಮುಚು್ಚವುದು. 43 ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ
ಅವರು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾಯುವರು. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿವೆ.”

29
ಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿ

1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಮತು್ತ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲುಅವರು
ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾನೀಗ ಹೇಳುವೆನು. ಾವ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿಮರಿಯನು್ನ

ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 2ಬಳಿಕ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಾದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ ತೆಳು ಾದ ಕಡುಬುಗಳನೂ್ನ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಒಂದೇ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 3 ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ
ಕೊಡು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು.

4 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ಅವರನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು. 5 ವಿಶೇಷ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸು. ಹೆಣೆದ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಏ ೕದಿನೊಡನೆ ಧರಿಸತಕ್ಕ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ
ಅಂದ ಾದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಟು್ಟ. 6 ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂ ಾಸನು್ನ ಇಡು ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. 7 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿ.

8 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣೆದ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. 9 ಬಳಿಕ ಅವರ ಸೊಂಟಗಳಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಸು. ಅಂದಿನಿಂದ
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ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ನೀನು ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆ.
10“ತರು ಾಯನೀನುಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಎದುರಿಗೆತರಬೇಕು. ಆರೋನನುಮತು್ತ

ಅವನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡುವನು. 12 ತರು ಾಯ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚು್ಚ. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡಕೆ್ಕ ಸುರಿದುಬಿಡು. 13 ಬಳಿಕ
ಹೋರಿಯ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಈ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡು.
14 ಬಳಿಕ ಹೋರಿಯ ಾಂಸ, ಚಮರ್, ಇತರ ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು ಾಜಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿದೆ.

15 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಒಂದು ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು. 16 ಆ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ
ಚೆಲು್ಲ. 17 ಬಳಿಕ ಟಗರನು್ನ ಅನೇಕ ತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು. ಟಗರಿನ ಒಳಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಇತರ ತುಂಡುಗ ಡನೆ
ಇಡು. 18 ತರು ಾಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಟಗರನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ. ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆಪರಿಮಳ ಾಸನೆ ಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾಗಿದೆ.

19 “ಮತೊ್ತಂದು ಟಗರಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೇಳು. 20ಆ
ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚು್ಚ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚು್ಚ. ಸ್ವಲ್ಪ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೊ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚು್ಚ. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಲು ್ಕ
ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚೆಲು್ಲ. 21 ತರು ಾಯಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಅಭೀಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಆಗ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವರು, ಅವರ
ಬಟೆ್ಟಗಳೂಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನಪುತ್ರರು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು.
22 “ಬಳಿಕ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. (ಇದು ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು.) ಾಲದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ದೇಹದ

ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 23 ಬಳಿಕ ನೀನು ಾಡಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಬುಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟ, ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ, ತೆಳು ಾದ ಒಂದು ಕಡುಬು ಇವುಗಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊ. 24ಇವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂಅವನಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಯೆಹೋವನಮುಂದೆಇವುಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ನೈವೇ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. 25 ಬಳಿಕ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಗರಿನ ತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿಡು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು.

26 “ತರು ಾಯ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. (ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು ಇ ಾಗಿದೆ.) ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ

ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಪಶುವಿನ ಈ ಾಗವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಾಲು. 27 ಬಳಿಕ ಆರೋನನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ
ಾಗವನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾಗ ಾದ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ ತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವುಗಳನು್ನ
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ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಇದು ಾಣಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಾಗ ಾಗಿದೆ. 28 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಆರೋನನಿಗೂಅವನಪುತ್ರರಿಗೂಈ ಾಗಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. ಅವರು ಾಜಕರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಈ ಾಗಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಿರುತ್ತವೆ.

29 “ಆರೋನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅವನ ತರು ಾಯಅವನ ವಂಶಸ್ಥರೂ
ಾಜಕಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ,ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 30ಆರೋನನ ತರು ಾಯಅವನ

ಮಗನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗುವನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

31 “ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಟಗರಿನ ಾಂಸವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು. 32 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
33 ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ. 34 ಟಗರಿನ ಾಂಸ ಅಥ ಾ

ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಾದರೂ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು.

35 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸ ಾರಂಭವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. 36 ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು. ಇದು ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ
ಾಪನಿ ಾರಣೆಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅದರ
ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.
37 ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಸೋಂಕಿದ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು.

38 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ವಧಿಸಬೇಕು. 39 ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲ
ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 40 ನೀನು ದಲಿನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು ಾಗ
ಮೂರು ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು. ಆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸದೊಂದಿಗೆ
ಬೆರೆಸು. 41 ನೀನು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು ಾಗಲೂ ಮೂರು
ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಅಧರ್ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.

42 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದನು್ನ ಾಡು. ನೀನು ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುವೆನು. 43ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು.
44 “ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು.

ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು;ಆಗಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿನನಗೆಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 45 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
46 ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನೇ.”
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ಧೂಪವೇದಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸು.
2ಈ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕ ಾಗಿ ಒಂದು ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಳ ಅಗಲ, ಎರಡು ಳ ಎತ್ತರ
ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲೂ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಅವಿ ಾಜ್ಯ ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದತಗಡಿನಿಂದಹೊದಿಸಬೇಕುಮತು್ತ ಸುತ್ತಲೂಚಿನ್ನದಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.
4ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಎದುರುಬದು ಾಗಿರುವಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಈ ಬಳೆಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

5ಕೋಲುಗಳನು್ನಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸು. ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದಆಕೋಲುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸು. 6ವಿಶೇಷ
ಪರದೆಯ (ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ) ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಇಡು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವುದು. ಇದು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.

7 “ಆರೋನನು ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ಧೂಪವನು್ನ
ಉರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಇದನು್ನ ಾಡುವನು. 8 ತಿರುಗಿ
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವ
ಸಮಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಪ್ರತಿದಿನಯೆಹೋವನಮುಂದೆನಿತ್ಯ ಾದಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆಇರುವುದು. 9ಈ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಬೇರೆವಿಧದಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾವುದೇ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿ ಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು.
10 “ಆರೋನನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಜನರ ಾಪಗಳ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. ಆರೋನನು
ಇದನು್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವನು. ಆ ದಿನವು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ.”

ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆ
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಹೀ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ

ಮಂದಿ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಪ್ರತಿ ಾರಿ ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡುಗಳೂ
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಗನು ಾರ ಾಗಿರುವ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
14 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಡ ಾರದು; ಬಡವರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಯ ತೆರಿಗೆ ಾಗಿದೆ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಈ ಹಣವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬೇಕು.
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಪ್ಪವು ಒಂದು ಾಗರ್ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು.”
ಗಂ ಾಳ

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ ಾಮ್ರದ ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಾಮ್ರದ ಪೀಠದ ಮೇಲಿಡು. ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರಿ.
ಗಂ ಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಡು. ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬಿಸು. 19 ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಈ ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲರುವ ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಪ್ರತಿ ಾರಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಥ ಾ
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ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಅವರು
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ. ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಇದೇ ಕಟ್ಟಳೆಯಿರುವುದು.”
ಅಭಿಷೇಕತೈಲ

22 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸು. ಹನೆ್ನರಡು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಅಚ್ಚ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಅಂದರೆ ಆರು ೌಂಡು

ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಹನೆ್ನರಡು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಬಜೆ, 24 ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು
ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆ ಾಪಕದಿಂದ
ಅಳತೆ ಾಡು. ಒಂದು ಾ್ಯಲನ್ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.

25 “ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಾಡಲು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸು.
26 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಈ ತೈಲವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು. 27 ಈ ತೈಲವನು್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಈ
ತೈಲವನು್ನ ದೀಪ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿ. ತೈಲವನು್ನ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿ.
28 ದೇವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೋಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿ. ಈ ತೈಲವನು್ನ
ಗಂ ಾಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಗಂ ಾಳದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿ. 29 ಆಗ ನೀನು ಈ
ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ. ಅವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ.

30 “ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಈ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು. ಆಗ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 31 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಅದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ

ನನ ಾಗಿ ಾತ್ರವೇ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. 32 ಾರೂ ಇದನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ
ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೈಲವನು್ನ ಾಡುವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಈತೈಲವುಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಇದು ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 33 ಾವ ಾದರೂ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರತೈಲದಂತೆ ಾಡಿ
ಾಜಕನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ,ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.”
ಧೂಪ

34 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಾಲು, ಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ, ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ
ಎಂಬ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ. 35 ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬೆರೆಸು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಾರನು ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇದನು್ನ
ಾಡು. ಈ ಧೂಪಕೆ್ಕ ಉಪ್ಪನು್ನ ಬೆರೆಸು. ಉಪು ್ಪ ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು. 36 ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ

ಅರೆದು ಪುಡಿ ಾಡು. ಈ ಪುಡಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು. ಈ ಧೂಪದ ಪುಡಿಯನು್ನ ಅದರ ವಿಶೇಷ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾ ್ಕಗಿ ಾತ್ರವೇ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 37 ನೀನು ಈ
ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಈ
ಧೂಪವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾವ ಧೂಪವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. 38 ಸು ಾಸನೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ತನ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದರೆ

ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.”

31
ಬೆಚಲೇಲ್ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಬ
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1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ ಾನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಊರಿಯ
ಮಗ ಾದ ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ ಮಗನು. 3 ಾನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ
ದೇವ ಾತ್ಮಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಬೆಚಲೇಲನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಡಬಲ್ಲನು. 5 ಅವನು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ
ಅಂದ ಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಮರಗೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ
ತರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು. 6 ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಾನು ಒಹೊಲೀ ಾಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗನು. ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ:

7ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ,
ಕೃ ಾಸನ, ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು,
8ಮೇಜುಮತು್ತ ಅದರಮೇಲಿನ ವಸು್ತಗಳು,
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಅದರಉಪಕರಣಗಳು,
9ಧೂಪವೇದಿಕೆ,ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಮತು್ತ ಅವುಗಳಉಪಕರಣಗಳು,
ಗಂ ಾಳಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ.
10 ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು,
ಆರೋನನಪುತ್ರರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು.
11ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಷೇಕತೈಲ,
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪ.

ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಈ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.”

ಸಬ್ಬತ್
12 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 13 “ಇದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ನನ್ನ

ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಗುರು ಾಗಿದೆ.

14 “ ‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನವನು್ನ ಬೇರೆ
ದಿನದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 15 ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು
ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
16ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡುಅದನು್ನ ವಿಶೇಷದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದು್ದ. ಅವರು
ಇದನು್ನ ಎಂದೆಂದೂ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 17 ಸಬ್ಬತ್
ನನಗೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವ ಸೂಚನೆ ಾಗಿರುವುದು.’ ” ಯೆಹೋವನು
ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು.

18ಹೀಗೆ,ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವುದನು್ನಮುಗಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನುಒಡಂಬಡಿಕೆಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆಕೊಟ್ಟನು. ಅವುದೇವರ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಾಗಿತು್ತ.

32
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1 ಬಹಳ ಸಮಯ ಾಟಿಹೋದರೂ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು, “ನೋಡು, ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೇ ಾಯಿತೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ
ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 4 ಆರೋನನು ಬಸವನ
ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎರಕಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು.
ಬಳಿಕಅವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳುಇಲಿ್ಲವೆ! ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ

ದೇವರುಗಳು ಇವುಗಳೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5ಆರೋನನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡಿ,ಬಸವನಮುಂದೆಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಬಳಿಕ,

“ ಾಳೆಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವಿರುವುದು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
6 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಿ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎದು್ದ ಕುಣಿ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಕೂ ಾಡಿದರು.

7 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದುಹೋಗು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಸವನನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರುಗಳು ಇವುಗಳು’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಂಡರೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ಬಳಿಕ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು
ಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ಈ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯ ಾ್ಲ. 12ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,
‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ

ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಡ. 13 ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ,
ಇ ಾಕನನು್ನ, ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಈ ದೇಶ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಅವರ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.
14ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಮರುಕಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ಾನು

ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
15 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಹೋದನು. ೕಶೆ ಡನೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ

ಹಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಕಲು್ಲಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
16ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದನು.

17ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೂ ಾಟವನೂ್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೇಳಿ ೕಶೆಗೆ, “ ಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ”ಅಂದನು.
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18ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಅದು ಸೈನ್ಯದ ಜಯಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂಗುವ ಸೈನ್ಯದ ಧ ್ವನಿಯೂ
ಅಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಗೋಷಿ್ಠಯ ಧ ್ವನಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ೕಶೆಯು ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನೂ್ನ ಜನರ ನತರ್ನವನೂ್ನ
ನೋಡಿ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟನು; ಅವುಚೂರುಚೂ ಾಗಿ
ಒಡೆದುಹೋದವು. 20 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆ ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಅದರ
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅರೆದು ನೀರಿಗೆ ಾಕಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದನು.

21 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದರು? ಇಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಾಕೆ ಅವರನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆರೋನನು, “ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಾಪ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 23 ಅವರು ನನಗೆ, ‘ ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೇ ಾಯಿತೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೆ

ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಅವರು ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಈ ಬಸವನಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಎರಕಹೊಯೆ್ದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

25 ಜನರು ಅಂಕೆತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವುದು
ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಜನರು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರ ಮೂಖರ್ತನವು ಅವರ

ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ! 26ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆಯದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯುನಿಂತು, “ಯೆಹೋವನ
ಪಕ್ಷದವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರಬೇಕು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಲೇವಿ ಕುಲದವರೆ ಾ್ಲ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆಬಂದರು.

27 ಆಗ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ:
‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥ ಾ
ನೆರೆಯವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಲೇವಿಕುಲದವರು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಮೂರು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. 29 ಆಗ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಂದು ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ
ಜನ ಾದಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡು ಮಗನಿಗೂ ಸಹೋದರನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾದಿರಿ.
ಇಂದು ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

30ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆಈಗ ಾನುಯೆಹೋವನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ,ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಾನೇ ಾದರೂ
ಾಡಬಹುದೊ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 31 ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ

ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು! ಈ ಜನರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಅವರ ಈ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾದ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
33ಆದರೆಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರ ಹೆಸರನು್ನ ಾತ್ರವೇ

ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಜನರನು್ನ
ನಡಿಸು. ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಾಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವ
ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯದಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಆರೋನನಿಂದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ
ಇದಕೆ್ಕೕ ಾರಣ.

33
“ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
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1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ

ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ,ಅ ೕರಿಯರನು್ನ,ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಾನು ಸೋಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. 3ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಆದರೆ
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವುನನ್ನ ಆ ಗೆವಿಧೇಯ ಾಗದೆನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ದುಃಖದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಮ್ಮ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು: ನೀವು
ಅವಿಧೇಯ ಾದಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಕ್ಷಣಹೊತು್ತ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮ ಾ್ಲ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇ ತಿಳಿಸುವೆನು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರೆಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ
7 ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ, “ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉತ್ತರವನು್ನ

ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು
ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೆ
ಅವನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ೕಶೆಯು ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು
ಾ ಾಗಲೂಕೆಳಗಿಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆಮೇಘಸ್ತಂಭವುಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಿರುವುದನು್ನ ಜನರು

ನೋಡಿ ಾಗ,ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೇರೆಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಬ್ಬನು

ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ನಂತರ ೕಶೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ನೂನನ
ಮಗನೂ ೌವನಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯು
ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗಯೆಹೋಶುವನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವನು
12 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕಯೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 13 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಿರುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೆಂದು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ”
ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು.

14 ಯೆಹೋವನು “ ಾನೇ ನಿ ್ಮಡನೆ ಬರುವೆನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು”* ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆಗ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. 16 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನಗೂ ಈ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೊರಕಿದೆಯೆಂದು ಾವು
* 33:14: ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು ಅಥ ಾ “ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವೆನು.”
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಾವು ಇದನು್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಾರದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಇತರ
ಜನರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು”ಅಂದನು.

18ಬಳಿಕ ೕಶೆ, “ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು”ಅಂದನು.
19ಆಗ ಯೆಹೋವನು “ನನ್ನ ಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಾನೇಯೆಹೋವನು. ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ
ದಯೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. 20 ನನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಣಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ ಾವನೂ ಬದುಕ ಾರನು.
21 “ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊ. 22ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಆ ಸ್ಥಳದ

ಮೂಲಕ ಾಟಿಹೋಗುವುದು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಬಂಡೆಯದೊಡ್ಡ ಾದ ಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು; ಾನು
ಾಟಿ ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು. 23 ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಆಗ
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ನೋಡುವೆ;ಆದರೆ ನನ್ನಮುಖವುನಿನಗೆ ಾಣಿಸದು”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34
ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳು

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಒಡೆದುಹೋದ ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ
ಇನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ದಲಿನ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 2 ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕೕರಿ ಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ. 3 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾರೂ ಬರಕೂಡದು. ಬೆಟ್ಟದ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ
ಾಣಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ಕುರಿಮಂದೆಗ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯಕೂಡದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಇನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆಯು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. 5 ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತನು ಮತು್ತ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರನು್ನ ಕರೆದನು.* 6 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮುಂದೆ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ, “ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಯೆಹೋವನು ಾವಿ ಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು
ಾಡುವ ಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನು

ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನುಮತು್ತ ಅವರ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವುಅವರ
ಮಕ್ಕಳಮೇಲೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಮೇಲೂಮತು್ತ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಮೇಲೂ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಕೂಡಲೆ ೕಶೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 9 ೕಶೆಯು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರಕುವು ಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ. ಇವರು
ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ಪೕಕರಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

10ಆಗಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲಯೇ ಆಗಲಿ ಾವ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದಂತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
* 34:5: ಯೆಹೋವನು … ಕರೆದನು ೕಶೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು ಎಂ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೕಶೆಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂ ಾಗಲಿ ಇದು ಅಥರ್ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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ಾಡುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ಮ ಾ ಮಹಿಮಸ್ವರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಾದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ,
ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಾನು ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. 12 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ನೀವು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದು. 13 ಅವರ
ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ. ಅವರು ಪೂಜಿಸುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿರಿ. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ. 14 ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ‘ಸ್ವ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು’ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.
15 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾಗ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸುವರು; ಅವರಯ ಾಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ. 16 ನೀವು ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರು
ಅದೇ ಸೇವೆಗೆ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.

17 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
18 “ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ದಲು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಅಬೀಬ್ ಾಸದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಾಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ.
19 “ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ದಲಿನ ಮಗು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ

ಹುಟಿ್ಟದ ದಲ ಮರಿಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ. 20 ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಕೂಡದು.

21 “ನೀವು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರುದಿನ ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಬಿತು್ತವ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

22 “ ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಗೋಧಿಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಾಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
ಮತು್ತ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.

23 “ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಸಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು.

24 “ನೀವುದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿ ವಷರ್ಮೂರುಸಲ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ನೀವುಯಜ್ಞ ಾಡು ಾಗ ಆಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು;
“ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಮರುದಿನದಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆಉಳಿಸ ಾರದು.
26 “ನೀವು ಕೊಯು್ಯವ ಪ್ರಥಮ ಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.
“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಯಿಸ ಾರದು.”
27ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನುನಿನಗೆಹೇಳಿದಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆ. ಆಸಂಗತಿಗಳು ಾನು

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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28 ೕಶೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನು ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಬರೆದನು.

ೕಶೆಯಹೊಳೆಯುವಮುಖ
29 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯಗಳು

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಡನೆ
ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಮುಖವು ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ೕಶೆಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ೕಶೆಯ

ಮುಖವು ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರೋನನೂ ಜನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ೕಶೆಯು ಅವರೊಡನೆ
ಾ ಾಡಿದನು. 32 ಅ ಾದನಂತರ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು

ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
33 ೕಶೆಯು ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡನು. 34 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ೕಶೆಯ ಮುಖವು ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಮುಂದಿನ ಾರಿ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು
ಹೋಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವನು.

35
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ಹೇಳುವೆನು:

2 “ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 3 ನೀವು ಾಸಿಸುವ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ವಸು್ತಗಳು
4 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದುವೇ. 5ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, 6 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡಿನ ಕೂದಲು, 7 ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲು, ಕಡಲುಹಂದಿಯ
ತೊಗಲು, ಜಾಲೀಮರ, 8 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ
ತ ಾರಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. 9 ಏ ೕದಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೈವನಿಣರ್ಯದ
ಪದಕದಲಿ್ಲ ಾಕಬೇ ಾಗಿರುವ ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳುಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

10 “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಬೇಕು.
ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ, 11 ಪವಿತ್ರಗು ಾರ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಡೇರೆ, ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳು, ಅದರ
ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, 12ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ
ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳು, ಕೃ ಾಸನ ಮತು್ತ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆ, 13 ಮೇಜು
ಮತು್ತ ಅದರ ಕೋಲುಗಳು, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ
ನೈವೇದ್ಯರೊಟಿ್ಟ, 14 ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೀಪಗಳು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ,
15ಧೂಪವೇದಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಕೋಲುಗಳು, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ, ಪರಿಮಳಧೂಪ, ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
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ಪರದೆ, 16 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ, ಕೋಲುಗಳು,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗಂ ಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ, 17ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪರದೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 18 ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳು,
ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳು ಮತು್ತ ಹಗ್ಗಗಳು, 19ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಧರಿಸತಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಗಳು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಾಜಕ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಜನರಿಂದಮ ಾ ಾಣಿಕೆ

20 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 21 ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾರ್ರು ಬಯಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಈ
ಾಣಿಕೆಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 22 ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡಗ, ಮೂಗುತಿ, ಉಂಗುರ, ಕಂಠ ಾಲೆ ಮತು್ತ ಇತರ
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

23 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ತಂದನು. ಾರಲಿ್ಲ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗ ಾಗಲಿ ಕಡಲುಹಂದಿಯ
ತೊಗ ಾಗಲಿ ಇದ್ದ ೕ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 24 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಮ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲುಬಯಸಿದವರುಅದನು್ನ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದರು.
ಜಾಲೀಮರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 25 ನಿಪುಣ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 26 ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದ
ಇತರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದರು.

27 ಾಯಕರು ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಜಕನ ಏ ೕದಿಗೂ ಮತು್ತ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. 28 ಜನರು

ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈವಸು್ತಗಳುಪರಿಮಳಧೂಪ,ಅಭಿಷೇಕತೈಲ
ಮತು್ತ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

29ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಬೆಚಲೇಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಬ

30 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ
ಊರಿಯಮಗ ಾದ ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ ಮಗ. 31ಯೆಹೋವನು
ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ
ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಅವನು ಅಂದ ಾಗಿ ನ ಾಡಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಾಮ್ರಗಳಿಂದವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು. 33ಅವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ೕಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಬೆಚಲೇಲನು ಮರಗೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಕುಶಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಬಲ್ಲನು. 34ಇತರರಿಗೆ
ಕಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಬೆಚಲೇಲನಿಗೂ ಒಹೊಲೀ ಾಬನಿಗೂ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗನು. 35 ಯೆಹೋವನು
ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು
ಮರಗೆಲಸವನೂ್ನ ಲೋಹದಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡಬಲ್ಲರು. ಅವರು ನೀಲಿ,ನೇರಳೆ ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಮತು್ತ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯಿಗೆ ಾಡಬಲ್ಲರು; ಅವರು ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನೇಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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36
1 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಚಲೇಲನೂ ಒಹೊಲೀ ಾಬನೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ನಿಪುಣರೂ ಯೆಹೋವನು

ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

2 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೊಲೀ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾನ
ಹೊಂದಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ನಿಪುಣರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇವರು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ
ಬಂದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿ ತಂದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು
ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 4ಆಗಆನಿಪುಣರೆ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು, 5 “ಜನರು ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಗು ಾರದ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಆಗ ೕಶೆಯು, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾವುದನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡ ಾರದು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಳೆಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಯಿತು. 7 ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರು ತಂದಿದ್ದರು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರ
8 ತರು ಾಯ ನಿಪುಣರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದರು. 9 ಪ್ರತಿ ಪರದೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ
ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಳಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 10 ಕೆಲಸ ಾರರು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿ ಪರದೆಗಳ ಎರಡು ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿದರು. 11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 12 ಒಂದು ಗುಂಪಿನ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ
ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದು ಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು. 13ಬಳಿಕ ಅವರು ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವು ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಯಿತು.

14 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಲು ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ
ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 15 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಮೂವತು್ತ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. 16 ಕೆಲಸ ಾರರು ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಇತರ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 17ಅವರು ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯಪರದೆಯಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.
18 ಕೆಲಸ ಾರರು ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಲು ಐವತು್ತ ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಇದು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿತು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಎರಡು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲುಗಳಿಂದ
ಾಡಿದರು;ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಲುಹಂದಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಾಡಿದರು.
20 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದರು.

21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಹತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
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22ಎರಡು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 24 ಬಳಿಕ ಅವರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಒಂದು ನಿಲುವುಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.

25ಅವರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
26ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
27ಅವರುಪವಿತ್ರಗು ಾರದಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆಪಶಿ್ಚಮ ಾಗಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರುಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
28 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲನ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 29 ಈ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಳೆಯುಮೂಲೆಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅವರು ಎರಡೂ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 30 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟುಚೌಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಹದಿ ಾರು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.

31ಬಳಿಕಕೆಲಸ ಾರರುಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಲುಜಾಲೀಮರವನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದಲಿನ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ 32 ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಅಂದರೆಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದುಅಗುಳಿಗಳೂಇದ್ದವು. 33ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಮಧ್ಯದ ಅಗುಳಿಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. 34 ಅವರು ಈ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು. ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ

ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು;ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.
35ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ,

ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ಕಸೂತಿ
ಾಕಿದರು. 36ಅವರುಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿದರುಮತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಾಲು ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 37ಬಳಿಕ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರುಮತು್ತ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಣೆದರು. 38ಬಳಿಕಅವರು ಐದು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳ ತುದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು.

37
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ

1ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎರಡೂವರೆ ಳ
ಉದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹೊರಗಿನ
ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾಗವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಾಲು ್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದುಬದಿಯಲೂ್ಲ ಎರಡುಬಳೆಗಳಿದ್ದವು. 4ಬಳಿಕಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. 6ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಇತು್ತ.
7ಬಳಿಕ ಬೆಚಲೇಲನು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 8 ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ
ಒಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ
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ೕಡಿಸಿ ಒಂದೇ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 9 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದವು.
ಅವುಗಳು ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಎದುರುಬದು ಾಗಿ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.

ವಿಶೇಷಮೇಜು
10 ತರು ಾಯ, ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಾಡಿದನು. ಮೇಜು ಎರಡು ಳ ಉದ್ದ,

ಒಂದು ಳಅಗಲಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 11ಅವನುಮೇಜನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು; ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 12 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಮೂರು ಇಂಚು ಅಗಲದಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿದನು; ಆಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13ಬಳಿಕ
ಅವನು ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿರುವ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ
ಇರಿಸಿದನು. ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ಇದ್ದವು. 15 ಬಳಿಕ ಮೇಜನು್ನ
ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೋಲುಗಳನು್ನಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ತಟೆ್ಟ, ಚಮಚ, ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ
ಹೂಜೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳು ಾನದ್ರವ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ
17 ಬಳಿಕ ಅವನು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕಂಬವನು್ನ
ಾಡಿದನು. ತರು ಾಯ ಹೂವು, ಗು್ಗ ಮತು್ತ ದಳಗಳನು್ನ ಾಡಿ ೕಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ

ಅವು ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರ ಾದ ಒಂದೇ ವಸು್ತ ಾಯಿತು. 18 ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು.
ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಇನು್ನ ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದವು. 19 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಹೂವುಗಳು
ಗು್ಗ, ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಾ ಾಮಿಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 20 ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಕಂಬದಲಿ್ಲ

ಇನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಸಹ ಗು್ಗ, ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಾ ಾಮಿಯ
ಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 21 ಕಂಬದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ
ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೂವು ಇತು್ತ.
ಆ ಹೂವಿಗೆ ಗು್ಗಗಳು ಮತು್ತ ದಳಗಳು ಇದ್ದವು. 22 ಹೂವು ಮತು್ತ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ
ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 23 ಅವನು ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ
ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು; ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಬತಿ್ತಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ
ಹರಿ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು. 24ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನಮತು್ತ ಅದರಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಲುಎಪ್ಪತೆದು
ೌಂಡು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

ಧೂಪವೇದಿಕೆ
25 ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ.

ಅದು ಒಂದು ಳಉದ್ದ, ಒಂದು ಳ ಅಗಲಮತು್ತ ಎರಡು ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವಿ ಾಜ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಮೇ ಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಗೋಟಿನ ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕೋಲುಗಳಮೂಲಕಹೊರುವುದಕೆ್ಕಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. 28ಅವನುಜಾಲೀಮರದಿಂದಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
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29 ತರು ಾಯ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದ
ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಾರರ ವಿದೆ್ಯಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು.

38
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

1 ತರು ಾಯ ಬೆಚಲೇಲನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಈ ವೇದಿಕೆಯು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಐದು
ಳ ಉದ್ದ, ಐದು ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 2 ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಅದರ ಮೂಲೆಗೆ
ಸೇರಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಅಖಂಡ ಾದ ಒಂದೇ ವಸು್ತವಿನಂ ಾಯಿತು. ಅವನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 3 ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಅಂದರೆಮಡಿಕೆಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು,ಬೋಗುಣಿಗಳು,ಮುಳು್ಳಗಳುಮತು್ತ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದನು. 4ಬಳಿಕ ಅವನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜಾಳಿಗೆಯು
ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಜಾಳಿಗೆಯು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧರ್ ಾಗದಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. 5 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಜಾಳಿಗೆಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 6 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಅವನು
ವೇದಿಕೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಕೋಲುಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಾಡಲು ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಅದು ಟೊ ಾ್ಳಗಿತು್ತ.

8 ಅವನು ಾಮ್ರದಿಂದ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ಾಮ್ರದ ದಪರ್ಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಳ

9 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿದನು. ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಯ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಪರದೆಗಳುಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು. 10ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ
ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 11 ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರ
ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
12 ಅಂಗಳದ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ

ಕಂಬಗಳೂ ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

13 ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ ಾಗವು ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಈ
ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 15 ಾಗಿಲಿನ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ
ಮೂರು ಗದಿ್ದೕಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 16 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪರದೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಿದ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿದ್ದವು.
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18 ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪರದೆಯು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಐದು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಎತ್ತರ
ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 19 ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು.
ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
20 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಗೂಟಗಳು ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪರದೆಗಳ ಗೂಟಗಳು ಾಮ್ರದಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
21ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಬರೆದಿಡಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಪಟಿ್ಟಯು ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಯೆಹೂದಕುಲದ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ
ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದನು. 23 ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ
ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನೂ
ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ ಬುಟೇ ಾರೀ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದನು.

24ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಂ ಾರವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
(ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ತೂಕ ಾಡ ಾಯಿತು.)

25ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಗಂಡಸರು ಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು ಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. (ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ತೂಕ ಾಡ ಾಯಿತು.) 26 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಾವಿರದ ಐನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತ ಾ ಒಂದು ಬೆ ಾ* ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
(ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಂದು ಬೆ ಾ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್.) 27ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ನೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು ಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
28ಉಳಿದ ಐವತು್ತ ೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.

29 ಇಪ್ಪ ಾ್ತರುವರೆ ಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾಮ್ರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 30 ಆ
ಾಮ್ರವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು ಾಮ್ರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಮ್ರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. 31 ಅದನು್ನ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಮತು್ತ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿಗೂ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. ಾಮ್ರವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು.

39
ಾಜಕರ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು

1 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಏ ೕದು

2 ಅವರು ಏ ೕದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡಿದರು. 3 (ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೆಳು ಾದ
* 38:26: ಬೆ ಾ 6 ಾ್ರಂ.
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ತಗಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ದ ಾದ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಗೂ ಹೆಣೆದರು. ಇದು
ಬಹಳ ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.) 4ಅವರು ಏ ೕದಿನ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. 5 ಅವರು

ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಹೆಣೆದು ಏ ೕದಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು. ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಾರ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
6ಕೆಲಸ ಾರರು ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನೊಳಗೆಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಈರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ

ಇಸೆ್ರೕಲರಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. 7ಬಳಿಕಅವರುಈರತ್ನಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನಭುಜದ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದೇವರ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವಂತೆ ಈ ರತ್ನಗಳು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡ ಾಯಿತು.

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
8ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಏ ೕದಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಸಹ ಬುಟೇ ಾರೀ

ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಯಿತು. 9 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅಧರ್ ಮಡಚಿ ಚಚೌ್ಚಕ ಾದ
ಚೀಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲ ಇತು್ತ.
10ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಅಂದ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯದಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಕ್ಯ,ಪುಷ್ಯ ಾಗ, ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇದ್ದವು. 11ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು,

ನೀಲಪಚೆ್ಚಗಳು ಇದ್ದವು. 12 ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಗೋಮೇಧಕ, ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳು
ಇದ್ದವು. 13 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಎ ಾ್ಲ ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಂತೆ
ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ರತ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಮು ಾ್ರರತ್ನವನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು.

15 ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ
ಾಡಿದರು. 16 ಕೆಲಸ ಾರರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ

ಇರಿಸಿದರು. 17 ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. 18ಅವರುಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳಇನೆ್ನರಡು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕುಂದಣಗಳಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಇದು ಅವುಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ದೈವನಿಣರ್ಯ
ಪದಕದ ಇನೆ್ನರಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರು ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಒಳಗಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. 20 ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ
ಏ ೕದಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. ಈ ಉಂಗುರಗಳು ನಡುಕಟಿ್ಟನ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದವು. 21 ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕವು
ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಏ ೕದಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಿದರು.

ಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
22 ಬಳಿಕ ಅವರು ಏ ೕದಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅದು

ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನಿಂದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
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23ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದನು್ನ ಾಡಿಆಸಂದಿನಅಂಚಿನಸುತ್ತಲೂಬಟೆ್ಟಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಹೊಲಿದರು. ಈಬಟೆ್ಟಯು ಸಂದು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿತು.

24 ತರು ಾಯ ಅವರು ಬಟೆ್ಟಗೆ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ,
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನಂತಿರುವ
ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದರು. 25 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರುಈಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯಕೆಳಅಂಚಿನಸುತ್ತಲೂ ಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳ
ನಡುವೆ ತೂಗು ಾಕಿದರು. 26ಹೀಗೆನಿಲುವಂಗಿಯಕೆಳಅಂಚಿನಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳೂಗೆಜೆ್ಜಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆಜೆ್ಜ ಇತು್ತ. ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾಗಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ನಿಲುವಂಗಿಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇಇದನು್ನ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
27 ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದರು. ಈ

ಅಂಗಿಗಳುಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 28ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಾರರು
ಒಂದು ಮುಂ ಾಸನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ತಲೆಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 29ಬಳಿಕ ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗೆ ಕಸೂತಿ
ಾಕ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಯಿತು.
30ತರು ಾಯಅವರು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟವನೂ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂ ಾರದಲಿ್ಲ

ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ” ಎಂಬ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು.
31ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾರಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಈ ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದರು.

ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸಿದು್ದ
32 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದರು. 33 ಬಳಿಕ ಅವರು

ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆತೋರಿಸಿದರು. ಬಳೆಗಳು,ಚೌಕಟು್ಟಗಳು,ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. 34 ಅವರು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು; ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

35 ಅವರು ೕಶೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃ ಾಸನವನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 36 ಅವರು
ಮೇಜನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 37ಅವರು
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಣತೆಗ ಂದಿಗೆ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 38 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. 39 ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಉಪರಕಣಗಳನೂ್ನ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಗದಿ್ದಗೇಕಲ್ಲನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

40ಅವರು ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅದರ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
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41 ತರು ಾಯ ೕಶೆಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು
ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಇವುಗಳೇ.

42ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇಇಸೆ್ರೕಲರುಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. 43 ೕಶೆಯು
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

40
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾ್ಥಪನೆ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತನಿಲಿ್ಲಸು. 3 ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಸು. 4 ಬಳಿಕ ಮೇಜನು್ನ ಒಳಗೆ ತರಿಸಿ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲಿರಬೇ ಾದವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದರಮೇಲಿರಿಸು. ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸು. ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ
ಸರಿ ಾದ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸು. 5 ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಂ ಾರದ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇಡು. ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದಿರಿಸು. ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ಇರಿಸು.

6 “ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಮುಂದೆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸು.
7ಗಂ ಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯನಡುವೆ ಇರಿಸು. ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಾಕಿಸು.
8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಬಳಿಕ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಕಬೇಕು.
9 “ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ

ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನೀನು ತೈಲವನು್ನ ಈ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕು ಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ.
10ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸು.
ಆಗಅದು ಬಹು ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 11ಬಳಿಕ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು.

12 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆಸು. ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ
ಾ್ನನ ಾಡಿಸು. 13ಬಳಿಕ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಿಸು. ತೈಲದಿಂದಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು. ಆಗ ಅವನು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 14 ಬಳಿಕ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. 15ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆಗ ಅವರು
ಾಜಕ ಾಗಿ ತಲೆತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾಗ,

ಅವರು ಾಜಕ ಾಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಾಜಕ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವು, ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಾಲದಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ದಲು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಅವನು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಂತರ, ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಣ ಡೇರೆಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

20 ೕಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ೕಶೆಯು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ

ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದೊಳಗೆ
ತಂದನು. ಅದನು್ನ ಸಂರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಸಂರ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. 22 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. 24 ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಗು ಾರದ

ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನಿ್ನರಿಸಿದನು. 25 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿರುವ
ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದನು.
26 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು

ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಪರದೆಯ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಅವನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದನು. 28ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.
29 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು

ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

30 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಗಂ ಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟನು.
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀರನು್ನ ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 31 ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಈಗಂ ಾಳವನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 32ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ತಮ್ಮನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದರು.
33 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ೕಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆ

34 ತರು ಾಯ ೕಡವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಕವಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 35 ೕಡವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಜನರು ಾ ಾಗ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ೕಡವು ತೋರಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ೕಡವು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲೆ ಾ್ದಗ, ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡತೊಡಗುತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಆದರೆ ೕಡವು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಮೇಲಿ ಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ೕಡವುಮೇಲೇಳುವವರೆಗೆಅವರುಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು.
38ಹೀಗೆಯೆಹೋವನ ೕಡವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೕಡದಲಿ್ಲ
ಅಗಿ್ನಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ, ೕಡವನು್ನ
ನೋಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
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ಾಜಕ ಾಂಡ

ಯಜ್ಞಗಳುಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು

ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ ನೀವು ಾಕಿದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದು ದನ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು.

3 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬಯಸಿದರೆ ಆ ಪಶುವು ಾವ
ದೋಷವಿಲ್ಲದಹೋರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನುಆಪಶುವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಾ್ರಣಿಯ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು.

5 “ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು;
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ಆ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ
ಸುಲಿದು, ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಅದರಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 8ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಮೇಲೆ ಪಶುವಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ತಲೆ ಮತು್ತ

ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. 9 ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

10 “ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಆ ಾ್ರಣಿಯು
ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಗಂ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯ

ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 12ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡುಗ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ
ತಲೆ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ
ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಪ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ ಪ ಯು
ಬೆಳೆವಕಿ್ಕ ಾಗಲಿ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಪ ಯ ರಕ್ತವು ವೇದಿಕೆಯ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂಡಲ್ಪಡಬೇಕು. 16 ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕರುಳುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳವು
ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. 17ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಪ ಯರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ ಯನು್ನ ಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸ ಾರದು. ಾಜಕನು
ಪ ಯನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವಕಟಿ್ಟಗೆಗಳಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದುಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.
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2
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

1 “ಒಬ್ಬನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಗೋಧಿಹಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಈ ಹಿಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯಿದು, ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು.
2ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಅದನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದುಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕ ಾಡಿದಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 3 ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಈ
ಸಮಪರ್ಣೆಯುಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
4 “ಒಬ್ಬನು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯಿದು ಾಡಿದ ಕಡುಬುಗ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 5ನಿಮ್ಮ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅದನು್ನ ಚೂರುಚೂರುಗ ಾಗಿ ಮುರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅದು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ವ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ,ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಈ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ ನೀವು
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿಡುವನು. 9ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಾಡಿದ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 10 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರುವುದು. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ
ಈ ನೈವೇದ್ಯವುಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

11 “ನೀವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿದ* ಾವದನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವು ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು. 12 ನೀವು ಹುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಕೂಡದು. 13 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರತಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲೂ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಾಕಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂಬಉಪು ್ಪ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವುಅಪಿರ್ಸುವ ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.”

ಪ್ರಥಮಫಲದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು
14 “ನೀವು ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ

ಗೋಧಿತೆನೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸಿ ತೆನೆಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. 15 ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಅದು
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. 16 ಾಜಕನು ಜಜಿ್ಜದ ಾನ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಧೂಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.

* 2:11: “ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿದ” ನಿಂಬೆರಸ, ಹುಣಸೆಹಣಿ್ಣನ ರಸ.
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3
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ

1 “ ಾವ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪಶುಮಂದೆಯಿಂದ
ಗಂಡುಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ
ಅದು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 2 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 3-4 ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ವಪೆಯನೂ್ನ
ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಹೋಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

6 “ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾಗ, ಆ
ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು ಗಂಡು ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬಹುದು. 7 ಅವನು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಪಶುವಿನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 9 ಅವನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 10ಅವನು ಎರಡುಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳಮೇಲೆ
ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಾಜಕನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ. 11 ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.

12 “ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಪಶು ಆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತರಬೇಕು. 13ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆಡಿನ ತಲೆಯಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 14 ಅವನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ವಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯದ
ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅವನು
ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಂದಿಗೆ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ ಾರದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆಅದರ ಕೊಬು್ಬಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಿದೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ನೀವೆಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದರೂ
ಕೊಬ್ಬ ಾ್ನಗಲಿ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನ ಾರದು.”

4
ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಾವ ಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಾಪ ಾಡಿದರೆ ಮತು್ತ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ,

ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
3 “ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ

ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.



ಾಜಕ ಾಂಡ 4:4 152 ಾಜಕ ಾಂಡ 4:25

4 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಅದರ ತಲೆಯಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಪರದೆಯ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 7 ಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
(ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲದೆ.) ಾಜಕನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 8 ಅವನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ತಂದಿರುವ
ಹೋರಿಯಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಅದರಒಳಗಿನ ಾಗಗಳಮೇಲೆಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ 9 ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಡನೆ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು ಈ ಾಗಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋರಿಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಾಗಗಳನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 11-12 ಆದರೆ ಾಜಕನು
ಹೋರಿಯ ಚಮರ್ವನು್ನ, ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ, ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ
ತಲೆ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು.

13 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ಾಪ ಾಡುವ ಸಿ್ಥತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರೆ ಅವರು

ದೋಷಿಗ ಾಗುವರು. 14ಆ ಾಪದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಇಡೀ ಜ ಾಂಗದ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾಡುವ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೋರಿಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 15 ಜನರ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 18 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) ಾಜಕನು ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 19 ತರು ಾಯ
ಾಜಕನು ಪಶುವಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.

20 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಾಗಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ, ಾಜಕನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 21 ಾಜಕನು ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆ ದಲನೆಯಹೋರಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಇದುಇಡೀಸಮೂಹದ
ಾಪವನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.
22 “ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 23 ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ
ಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೋತವನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು. 24 ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 25 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
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ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ* ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದು, 26 ಹೋತದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ

ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ
ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

27“ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನುಯೆಹೋವನುನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 28 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ

ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಡನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.
ಅವನು ಾನು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಆಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 29 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 30 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವವೇದಿಕೆಯಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆಡಿನ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು.
31 ಾಜಕನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಡಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯ ಹೋಮ ಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
32 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ತರುವು ಾದರೆ ಅದು

ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ವಧಿಸಬೇಕು. 34 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಕುರಿಮರಿಯ
ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. 35 ಾಜಕನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮರಿಯ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅದನು್ನ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಆವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪದಿಂದಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗದೇವರು ಆವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

5
ತಿಳಿಯದೆ ಾಡುವ ಾಪಗಳು

1 “ ಾ್ಯ ಾಧಿ ಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

2 “ ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾಡುಮೃಗ, ಪಶು, ಜಂತು ಇವುಗಳ ಹೆಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಬೇರೆ ಾವ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಮುಟಿ್ಟದು್ದ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೂ
ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.

3 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದೇಹದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ ಾವು ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಮುಟಿ್ಟದರೂ, ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗುವನು.

4 “ಒಬ್ಬನು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾತುಕೊಟು್ಟ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು
ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗುವನು. 5ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ
ದೋಷಿ ಾದರೆ,ಅವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡುಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. 6ಅವನುದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು.

7 “ಅವನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
* 4:25: ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ.”
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ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡುವ ಾಪಗಳು 8 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ದಲು

ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ
ಮುರಿಯುವನು. ಆದರೆ ಾಜಕನು ಪ ಯನು್ನ ಎರಡು ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿ ಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾಜಕನು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಪ ಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಾಡಿದ
ಾಪದಿಂದ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
11 “ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು

ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು* ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತರಬೇಕು. ಇದು ಅವನ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕ ಾರದು. ಅವನು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡ ಾರದು, ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12 ಅವನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಒಂದು ಹಿಡಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅದರಿಂದ
ತೆಗೆದು ದೇ ಾಪಿರ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. 13 ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ದೋಷಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವು ಾಜಕನಿಗೆ
ಸೇರಿದೆ. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲಯೂಉಳಿದ ಾಗವು ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.”

14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 15 “ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಮೀರಿ ನಡೆದು ತಿಳಿಯದೆತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು.
ಇದು ಅವನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಟಗರಿನ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.” 16 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೆರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಬೆಲೆಯ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಜಕನು ಟಗರನು್ನ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದರಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

17 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ಾಡಿ
ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅದುಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂಅವನು ಆ ಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
18ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಟಗರು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ಾಪದಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 19 ಅವನು ದೋಷಿ ಾದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

6
ಬೇರೆ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2“ ಾವ ಾದರೂಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವು ಇಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು ಾಡಿದ
ಕಳುವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸು ಾ್ಳಡುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ
3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ

* 5:11: ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/10 ಏಫಾ.”
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ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರೆ,
4 ಅವನು ಾನು ಕದ್ದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ೕಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅಡವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಥ ಾ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿ 5 ಸು ಾ್ಳಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಜ ಾದಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಇದನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 6 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಅದು ಮಂದೆಯಿಂದ ತಂದ ಟಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು
ಾಜಕನು ಹೇಳುವ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ

ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. 7 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು.
ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು

8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 9 “ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಈ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು: ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ನಿಯಮ ಇ ಾಗಿದೆ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ವೇದಿಕೆಯ
ಒಲೆಯಲಿ್ಲ* ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿ ಾಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಬೇರೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 12ಆದರೆವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಬೆಂಕಿಉರಿಯುತ್ತಲೇಇರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಆರಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಬಿಡ ಾರದು, ಾಜಕನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು;
ಆರಿಹೋಗ ಾರದು.

ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
14 “ಇದು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ: ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಿಂದ
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

16 “ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವರು ಆ
ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17 ಹುಳಿ ಕಲಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡ ಾರದು. ನನಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅದನು್ನ ಾಜಕರ ಾಲ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.

18 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ.”

ಾಜಕರ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
19ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 20 “ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಆರೋನನ

ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇ ಾದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು† ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ

* 6:9: ವೇದಿಕೆಯಒಲೆಯಜ್ಞವನು್ನ ಸುಡುವ ಸ್ಥಳ. † 6:20: ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/10 ಏಫಾ.”
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ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ತರಬೇಕು. (ದಿನನಿತ್ಯದ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.) ಅವರು
ಇದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಉಳಿದಧರ್ವನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
21 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ
ಮುರಿದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

22 “ಆರೋನನ ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಗಬೇಕು. 23 ಾಜಕನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಗಬೇಕು. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು.”

ಾಪಪರಿ ಾರಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆ
24 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 25 “ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಹೇಳು: ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆ ಇ ಾಗಿದೆ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವು ವಧಿಸಲ್ಪಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಪಶುವುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 26 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 27 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವು
ತಗಲಿದ ವಸು್ತವೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ;ಮುಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುವನು.

“ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವು ಾರ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 28 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಆ
ಮಡಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು. ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಮ್ರದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಆ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
29 “ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪುರುಷ ಾದರೂ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ

ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 30 ಆದರೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ, ಆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಾಜಕರು ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು.

7
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳು

1 “ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. 2 ಾಜಕನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.

3 “ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಾಲದ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಾಜಕನು
ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನುಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಡನೆಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.

6 “ ಾಜಕ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು
ಬಹು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 7 ಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಎರಡು ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ
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ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
8 ಯಜ್ಞ ಾಡುವ ಾಜಕನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 9 ಪ್ರತಿ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಹಂಚಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಂಡೆ್ಲಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಾಜಕನು ಪಡೆಯುವನು.
10 ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸೇರುವವು. ಅದು ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆರೆತಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವವು. ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
11 “ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಾ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, 12 ಅವನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಹೊಯಿದು ಾಡಿದಕಡುಬುಗಳನೂ್ನಎಣೆ್ಣಬೆರೆಸಿದಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ತರಬೇಕು. 13ಅವನುದೇವರಿಗೆ
ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಅಪಿರ್ಸುವಯಜ್ಞವೇಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಈಯಜ್ಞದೊಡನೆ
ಅವನು ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ
ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. 15 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ ಅದು
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಅದರ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಏನೂ
ಉಳಿಸ ಾರದು.

16 “ ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯ ಾಣಿಕೆ ಾಗಲಿ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದರ
ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17ಆದರೆ
ಈಯಜ್ಞಪಶುವುಮೂರನೆಯದಿನದವರೆಗೆಉಳಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಬೇಕು. 18ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಆಯಜ್ಞವನು್ನ ಅವನಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಜ್ಞವು
ಅಸಹ್ಯವಸು್ತ ಾಗುವುದು. ಆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದವನು ಆ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

19 “ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವರು ಈ
ಾಂಸವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಸ ಾ ಾನ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 20 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ ಾ ಾನ

ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ,ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.
21 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯದೇಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತ, ಅಶುದ್ಧ ಮೃಗ, ನಿಷಿದ್ಧ ವಸು್ತ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೂ ಸ್ಪಶರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ,ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.”
22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು ದನಗಳ, ಕುರಿಗಳ

ಅಥ ಾ ಹೋತಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 24 ನೀವು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ
ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂತಿನ್ನ ಾರದು. 25 ಾವ ಾದರೂಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ
ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿಂದರೆ,ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

26 “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸಿದರೂ, ಾವುದೇ ಪ ಯ ಅಥ ಾ ಾವುದೇ ಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ
ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನ ಾರದು. 27 ಾವ ಾದರೂ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.”

ನೈವೇದ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನಿಯಮಗಳು
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28 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 29 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುವನು್ನ ತಂದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾಗವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
30 ಾಣಿಕೆಯ ಆ ಾಗವು ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎದೆಯ ಾಗವನೂ್ನ ಾಜಕನ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎದೆಯ ಾಗವು ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. 31 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಪಶುವಿನ ಎದೆಯ ಾಗವು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರುವವು. 32 ನೀವು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ಸಹ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಪಶುವಿನ ಬಲ
ತೊಡೆಯ ಾಗವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ
ಸೇರುತ್ತವೆ. 34 ನೈವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.”

35 ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಗ ಾಗಿವೆ. ಆರೋನನೂ ಅವನಪುತ್ರರೂಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿ* ಸೇವೆ
ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಆ ಾಲನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. 36ಯೆಹೋವನು ಾಜಕರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಜನರು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಗಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು.

37 ಅವುಗಳೇ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳ, ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ,
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಮತು್ತ ಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ.
38ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು
ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8
ೕಶೆಯಿಂದ ಾಜಕರ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಜಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಎರಡು

ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 3ಮತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 5 ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ಆ ಾಪಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ನೀರಿನಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು; 7ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು; ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು;
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು. ಏ ೕದನು್ನ ಾಕಿಸಿ ಕವಚದ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು; ಎದೆಕವಚವನು್ನ ಬಿಗಿದನು. 8ಅದರೊಳಗೆಊರೀಮ್ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಕಿದನು. 9ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಇಟ್ಟನು; ಮುಂ ಾಸದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು
ಾಡಿದನು.

* 7:35: ಾಜಕ ಾಗಿ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ ಬಹುಶಃ, “ಆತನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ನೇಮಿಸು ಾಗ” ಎಂದಿರಬಹುದು.
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10 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 11 ೕಶೆಯು ಅಭಿಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಏಳುಸಲಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ೕಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ,ಅದರಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ೕಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ ಗಂ ಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠದ ಮೇಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ೕಶೆಯುಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 12ಬಳಿಕ ೕಶೆಯುಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ
ಆರೋನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಯಿದು ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಬಳಿಕ
ಅವರ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು
ಾಡಿದನು.
14ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ

ಅವನಪುತ್ರರು ಆ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದಹೋರಿಯತಲೆಯಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 15ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ

ವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು; ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ೕಶೆಯು ಹೋರಿಯ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
17ಹೋರಿಯ ಚಮರ್, ಅದರ ಾಂಸ ಮತು್ತ ಅದರ ಶರೀರದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ಅವನು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು
ಾಡಿದನು.
18 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಟಗರನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು

ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಟಗರಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 19ಆಗ ೕಶೆಯು ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 20-21 ೕಶೆಯು ಟಗರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದು ಅದರ
ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದನು; ಇಡೀ ಟಗರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಅದರ ತಲೆ, ತುಂಡುಗಳು ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ವಧಿಸಬೇ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 23 ಆಗ ೕಶೆ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಅವನ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು.
24 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ
ಬಲಗಿವಿಗಳ ತುದಿಗೂ ಅವರ ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂಮತು್ತ ಅವರ ಬಲ ಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು;
ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು; 25 ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
26 ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಪುಟಿ್ಟಯು ಇಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. ೕಶೆಯು
ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ಕಡುಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ೕಶೆಯು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬನ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ
ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 27 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ೕಶೆಯು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. 28 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಅದು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿತು್ತ. ಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯಜ್ಞವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿದೆ.
29 ೕಶೆಯು ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು.
ಅದು ಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಾ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

30 ೕಶೆಯುಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜಕವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು; ಆರೋನನ ತೆ ಇದ್ದ ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರ ಾಜಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.*
31 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀವು
ಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಣಿಕೆಯಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ

ರೊಟಿ್ಟ ಡನೆ ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾಂಸವನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು
ಹೇಳುವ ಾಗೆ ಇದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 32 ಾಂಸ ಾಗಲಿ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಲಿ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿರಿ.
33 ಾಜಕ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯ
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು. 34ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ ಾಡಬೇಕು. 35 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳು ಹಗಲು ಾತಿ್ರ

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ಾಯುವಿರಿ! ಯೆಹೋವನು ಆ ಆ ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.”
36 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆರೋನನೂ

ಅವನಪುತ್ರರೂ ಾಡಿದರು.

9
ದೇವರು ಾಜಕರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು

1 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ
ಕರೆದನು. 2 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು; “ಒಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ದೋಷವಿರ ಾರದು. ಹೋರಿಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ
ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕರುವನೂ್ನ
ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕರುವೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ ಒಂದು ವಷರ್ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷವಿರ ಾರದು. 4 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗ ಡನೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವನು.’ ”
5 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಅವರು ತಂದರು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ೕಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನಿನ್ನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. ಜನರು ತಂದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 8:30: ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.”
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8ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಎಳೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9ಆರೋನನಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಆರೋನನ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. 10 ಆರೋನನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ,ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನಮತು್ತ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವಕೊಬ್ಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವನು ಾಡಿದನು. 11 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.

12 ನಂತರ ಆರೋನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 13ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವಿನ ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 14 ಆರೋನನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವಿನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.

15 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಅವನು ದಲಿನ ಪಶುವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 16 ಆರೋನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಪಶುವನು್ನ ತರಿಸಿಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 17ಆರೋನನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು. ಅವನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಾನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಂಪ್ರತಿ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವಯಜ್ಞವಲ್ಲದೆ ಇದನೂ್ನ ಕೂಡ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

18ಆರೋನನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾದಹೋರಿಯನೂ್ನ ಟಗರನೂ್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ಈ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 19 ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಇವರು ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತಂದರು. 20 ಅವರು ಈ ಕೊಬಿ್ಬನ ಾಗಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ
ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಆರೋನನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಎದೆಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ
ಆರೋನನುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು.

22 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಆರೋನನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿಮುಗಿಸಿದ ನಂತರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.

23 ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು.
24ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,ಅವರು ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

10
ಆರೋನನಪುತ್ರರ ಾವು

1 ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಧೂಪ ಾಕಲು
ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗನು ಾರ ಾದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅವರು ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
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2 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟುಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

3ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಜಕರು
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಅವರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಸತಿ್ತದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು.

4ಆರೋನನಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದಉಜಿ್ಜಯೇಲನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಹೆಸರುಮೀ ಾಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಸಫಾನ್. ೕಶೆಯು ಆ ಪುತ್ರರಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮಿ ಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಸಫಾನ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅವರು ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ
ಅಬೀಹು ಎಂಬವರ ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ
ಅಬೀಹು ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅವರಮೃತಶರೀರಗಳಮೇಲಿದ್ದವು.

6 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಆರೋನನೊಡನೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್
ಇವರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ.
ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು.
ಯೆಹೋವನು ಾದ್ಾ್ವಮತು್ತ ಅಬೀಹುಅವರನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದರಬಗೆ್ಗಅವರುದುಃಖಿಸಬಹುದು. 7ಆದರೆ
ನೀವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಸಹ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ!
ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನ,

ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
8ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, 9 “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ

ಬರು ಾಗ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕುಡಿದರೆ
ಾಯುವಿರಿ. ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ. 10 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದವಸು್ತಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆರೋನನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು
ಇದ್ದರು. ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಯನು್ನ ಸೇರಿಸದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 13 ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ

ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು
ಸೇರತಕ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಈ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸ ಾಗಿದೆ.

14 “ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೊಡೆಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಗಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಎದೆಯ ಾಗವು ನಿಮ್ಮ
ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15ಜನರು ಾ್ರಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ, ಾಜಕರಿ ಾಗಿ
ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ತೊಡೆಯ ಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇ ಾದ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ.
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ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಾಗವು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ೕಶೆಯು ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋತದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ, ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ಕೇಳಿಆರೋನನಮತು್ತ ಅವನಪುತ್ರ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರ್ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ರವರಮೇಲೆ
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. ೕಶೆಯು, 17“ನೀವುಹೋತದ ಾಂಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಾಕೆ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ? ನೀವು
ಜನರ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾಡುವಂತೆಯೂಜನರದೋಷವನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವಂತೆಯೂಯೆಹೋವನು
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಗಡೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ”ಅಂದನು.

19ಆದರೆ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ನೋಡು ಈ ದಿನ ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ೕಶೆಯು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

11
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ನೀವು ಈ ಪಶುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು: 3 ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವ ಮತು್ತ ಮೆಲಕು ಾಕುವ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು.

4-6 “ಕೆಲವು ಪಶುಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಒಂಟೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳು ಮತು್ತ ಲಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 7 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಪಶುಗಳ
ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳುಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆಅವುಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ;ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ಹಂದಿಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
8ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅವುಗಳಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಸಹಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಅವುನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧ!

ಸಮು ಾ್ರ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
9 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನದಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯಿದು್ದ ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ಪರೆಪರೆಯಿದ್ದರೆ

ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 10-11 ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನದಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತು್ತ ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಆ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ ಮೃತಶರೀರವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. 12 ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ

ರೆಕೆ್ಕಗಳುಮತು್ತ ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.

ತಿನ್ನ ಾರದ ಪ ಗಳು
13 “ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಈ ಪ ಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು: ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ,

14 ಹದು್ದ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಗಿಡುಗ, 15 ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, 16ಉಷ್ಟ ್ರಪ , ಉಲೂಕ, ಕಡಲ್ಹಕಿ್ಕ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಡೇಗೆ, 17 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ಸಮುದ್ರಪ , 18ನೀರುಕೋಳಿ, ರಣಹದು್ದ, ನೀರು ಾಗೆ, 19 ಕೊಕ್ಕರೆ,
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಾವಲಿ.

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
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20 “ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. 21 ಆದರೆ ಕೀಟಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕೀಲುಗಳುಳ್ಳ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
22 ಡತೆಗಳನು್ನ, ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಚಿಟೆ್ಟಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು.

23 “ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದು್ದ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 24ಆ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳುನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಹೆಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 25 ಾವ ಾದರೂ ಆ ಸತ್ತ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಎತಿ್ತದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ ತನಕ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ನಿಯಮಗಳು
26-27 “ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿದ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಸರಿ ಾಗಿ ಎರಡು
ಾಗಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಂ ಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಅವುಗಳ
ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 28 ಾವ ಾದರೂಅವುಗಳ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ಹರಿ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
29 “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ; ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ

ದೊಡ್ಡಹಲಿ್ಲ, 30 ಾವ ಾಣಿ, ಸಳೆ, ಹಲಿ್ಲ, ಬಸವನಹುಳ, ಚಿಟಿ್ಟಲಿ, 31 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
32 “ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೂ ಸತು್ತ, ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ,

ಆಗ ಆ ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅದು ಮರದ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಚಮರ್ ಾಗಲಿ
ಶೋಕಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಅದು ಎಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು. ಅದು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ನಂತರ ಅದು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.

33 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದು ಸತು್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆ
ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಆ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ನೀವು ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು.
34 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಾವುದೇ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಾಗಿದರೆ, ಆ ಆ ಾರವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಾನದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. 35 ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಾವುದೇ ಾಗ ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ
ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಣಿ್ಣನ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಮಡಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು.
ಆ ವಸು್ತಗಳು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು.

36 “ಒರತೆ ಾಗಲಿ ನೀರನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಾವಿ ಾಗಲಿ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 37 ಸತ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಾವುದೇ ಾಗವು ನೆಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಬೀಜ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

38 ಆದರೆ ನೀರು ಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾವುದೇ ಾಗ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ
ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
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39 “ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಾಂ ಾ ಾರ ಾ ್ಕಗಿಉಪ ೕಗಿಸುವ ಾವುದೇ ಾ್ರಣಿ ಸತ್ತರೆ,ಅದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 40 ಈ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಎತು್ತವವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

41 “ನೆಲದಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 42 ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜಂತುವನು್ನ
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಜಂತುವನು್ನ ಅಥ ಾ ಅನೇಕ ಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಜಂತುಗಳನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 43 ಆ ಜಂತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡದಿರಲಿ. ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು.
44 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು. ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಹರಿ ಾಡುವ ಆ ಜಂತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
45 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಜನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.”
46 ಎ ಾ್ಲ ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ

ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 47ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಗೆಈ ನಿಯಮಗಳುಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ. ಜನರು ಾವ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದುಮತು್ತ
ಾವುದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

12
ಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
“ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತರೆ,ಅವಳುಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು.

ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 3 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇಕು. 4 ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಾ್ರವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗಲು
ಮೂವತು್ತಮೂರು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.
ಆಕೆಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂತಿರ್ ಾಗುವವರೆಗೆ ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು. 5 ಆದರೆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರೆ, ಅವಳು ಆಕೆಯ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಎರಡು
ಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಆಕೆಯು ರಕ್ತ ಾ್ರವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ಅರವ ಾ್ತರು ದಿನಗಳು
ಹಿಡಿಯುವವು.

6 “ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಮಯ ಪೂತಿರ್ ಾದ ನಂತರ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ ಅಥ ಾ ಗಂಡುಮಗುವಿನ
ಾಯಿಯುವಿಶೇಷಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಬಳಿಗೆತಂದುಅವುಗಳನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕೆಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತರಬೇಕು. 7-8 ಆಕೆಯು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ರಕ್ತ ಾ್ರವದ
ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.”
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13
ಚಮರ್ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಊತ ಾಗಲಿ
ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚ ಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಮಚೆ್ಚಯು ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅವನ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 3 ಾಜಕನು ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು.
ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಯು ಅವನ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

4 “ಕೆಲವು ಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಚೆ್ಚ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 5ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು
ಬದ ಾಗದೆ ಚಮರ್ದಮೇಲೆ ಹರಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾಜಕನು ಕಂಡರೆ, ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 6 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಾ್ಬಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡದೆ ಇದ್ದರೆ,ಆಗ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಮಚೆ್ಚಯು ಕೇವಲ ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿರುಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

7 “ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹರಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕು. 8 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸಿ ಾಗ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.

9 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠವಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದ ಊತವಿದ್ದರೆ, ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಚಮರ್ವುಊತದಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿ ಕಂಡರೆ, 11ಅದು ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಈ ಾಗಲೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 “ಕೆಲವು ಾರಿ ಚಮರ್ರೋಗವುಒಬ್ಬನಮೈಯೆ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಚಮರ್ರೋಗವುಅವನನು್ನ
ತಲೆಯಿಂದ ಅಂ ಾಲಿನವರೆಗೂ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. 13 ಚಮರ್ರೋಗವು ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕೆ ್ಕ
ತಿರುಗಿರುವುದನು್ನ ಾಜಕನು ಕಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನೆಂದು ಾಜಕನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 14ಆದರೆ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು ಹಸಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನಲ್ಲ. 15 ಾಜಕನು ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.

16 “ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವು ಬದ ಾಗಿ ಬಿಳಿ ಾದರೆ, ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
17 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 “ಒಬ್ಬನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣ ಎದಿ್ದದು್ದ ಾಸಿ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು. 19ಆದರೆ ಹುಣಿ್ಣದ್ದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಬೆಳ್ಳ ಾದ ಊತವಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದರೆ, ಚಮರ್ದ ಈ
ಾಗವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಅದು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಲೆಯು ಕುಷ್ಠದ ಸೋಂ ಾಗಿದೆ. ಹುಣಿ್ಣನಿಂದ ಕುಷ್ಠ ಬಂದಿದೆ. 21 ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಳಿರೋಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
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ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.
22 ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರೆ, ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಸೋಂಕುರೋಗ ಾಗಿದೆ. 23ಆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಅದು ಕೇವಲ ಹುಣಿ್ಣನ ಮಚೆ್ಚ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

24-25 “ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಸಿ ಾದ
ಚಮರ್ವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಮಚೆ್ಚಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆಯಲಿ್ಲನ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಷ್ಠವು ಸುಟ್ಟ ಾಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ. ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ
ನೋಡ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ

ಾ್ಬಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.
28ಆದರೆ ಹೊಳೆಯುವಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದಮೇಲೆಉಂಟಾದಊತ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ಸುಟ್ಟ ಾಯದಿಂದಉಂಟಾದಮಚೆ್ಚ ಾಗಿದೆ.

29 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯ ನೆತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಸೋಂಕು ತಗಲಿ ಕಲೆ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 30 ಾಜಕನು ಆ ಕಲೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೋಂಕಿನ ಕಲೆಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ತೆಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ ಹಳದಿ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಲೆಯ ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದ ಕೆಟ್ಟ ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಿದೆ.
31 ರೋಗವು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕ ಾ್ಪದ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 32 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಸೋಂಕು ತಗಲಿದಜಾಗವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು

ಇರುವ ಕಡೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ರೋಗವುಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿ
ತೋರದಿದ್ದರೆ, 33ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ರೋಗ ಇರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಇರಿಸಬೇಕು. 34 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ರೋಗವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 35 ಆದರೆ
ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದ ನಂತರ, ರೋಗವು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರೆ, 36 ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು
ಇದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನೋಡಬೇ ಾದಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನುಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 37ಆದರೆ ರೋಗವು
ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಕ ಾ್ಪದ ಕೂದಲು ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ರೋಗವು ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ಎಂದಥರ್. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

38 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸಿನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 39 ಾಜಕನು
ಆ ಕಲೆಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಬರೀ ಾ್ಬದ ಬಿಳೀ
ಬಣ್ಣದವುಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಆಗರೋಗವುಕೇವಲಚಮರ್ದಲಿ್ಲಹುಟಿ್ಟದಚಿ ಾ್ಬಗಿದೆ. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯುಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

40 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಬೋಳುತಲೆಯವನಷೆ್ಟ. 41 ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅದು
ಇನೊ್ನಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಳುತಲೆಯಷೆ್ಟ. 42ಆದರೆ ಅವನ ನೆತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ
ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹೆ್ನ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಿದೆ. 43 ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಊತ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪುಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದಂತೆ ತೋರಿದರೆ, 44ಆಗ
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ಆವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದೆ. ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

45 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ‘ ಾನು ಅಶುದ್ಧನು,
ಅಶುದ್ಧನು’ ಎಂದು ಅವನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು;
ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 46 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ರೋಗವಿರುವ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಅವನ ನಿ ಾಸವು ಾಳೆಯದಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.

47-48 “ಕೆಲವು ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ
ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಹೆಣೆದ ಅಥ ಾ ಹೊಲಿದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿರಬಹುದು. ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತವಿನ
ಮೇಲೂ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. 49ಹಸಿರು ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯ, ಚಮರ್ದ, ನೇಯ್ದ
ಮತು್ತ ಹೆಣೆದ ಾಮಗಿ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಾಜಕನು
ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು.
51-52ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಅದು ಚಮರ್ದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ನೇಯ್ದ ಅಥ ಾ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥ ಾ ತೊಗಲು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.

53 “ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯಮೇ ಾಗಲಿ ಚಮರ್ದಮೇ ಾಗಲಿ ನೇಯ್ದ ಅಥ ಾ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯಮೇ ಾಗಲಿ
ಹರಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಾಜಕನು ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 54 ಾಜಕನು ಆ ತೊಗಲನು್ನ ಅಥ ಾ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಬೇಕು. 55 ಆ ಸಮಯದನಂತರ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಇನೂ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಆಗ ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು
ಹರಡಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ ನೀವು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಥ ಾ ತೊಗಲನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.

56 “ಆದರೆ ಾಜಕನು ತೊಗಲ ಾ್ನಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ತೊಳೆದನಂತರ ಬೂಷು್ಟ
ಾ್ಬಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಕಲೆ ಇರುವ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ ಾಗವನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು. (ಅದು ನೇಯ್ದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ.) 57 ಆದರೆ
ಬೂಷು್ಟ ಆ ತೊಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಬೂಷು್ಟ ಹರಡುತಿ್ತದೆ
ಎಂದಥರ್. ಆ ತೊಗಲನು್ನ ಅಥ ಾ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. 58 ಆದರೆ, ತೊಳೆದ ನಂತರ
ಬೂಷು್ಟ ತಿರುಗಿ ಾರದಿದ್ದರೆ, ಆ ತೊಗಲು ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಣೆದ ಅಥ ಾ ಹೊಲಿದ
ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.”

59 ಚಮರ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ (ಅದು ಉಣೆ್ಣಯ ಾ್ದಗಿರಲಿ ಾರಿನ ಾ್ದಗಿರಲಿ
ನೇಯ್ದ ಾ್ದಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿರಲಿ) ಕಂಡು ಬರುವ ಬೂಷಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ೕ ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ೕ ಎಂದು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಲು ಇದೇ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

14
ಚಮರ್ರೋಗಿಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಚಮರ್ರೋಗವಿದು್ದ ಾಸಿ ಾದ ಜನರು
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದನಿಯಮಗಳುಇಂತಿವೆ. ಇವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂ ಾಗ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:

“ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸಬೇಕು. 3 ಾಜಕನು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ರೋಗ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. 4 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎರಡು ಜೀವಂತ ಾದ ಶುದ್ಧ ಪ ಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು ದೇವ ಾರುಮರದ
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ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ
ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಸೆಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಜಕನು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ಸಜೀವ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಪ ಯನು್ನ, ದೇವ ಾರುಮರದ ತುಂಡನು್ನ,
ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ ಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದ್ದಬೇಕು.
7 ಾಜಕನು ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳುಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ ಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

8“ಬಳಿಕಆವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ನನ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ

ಅವನು ತನ್ನ ಡೇರೆಯಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆಯ, ಗಡ್ಡದ ಮತು್ತ ಹುಬಿ್ಬನ ಕೂದಲನು್ನ,
ೌದು, ಎ ಾ್ಲ ಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
10 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ

ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬಟ್ಟಲು* ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. ಈಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. (ಈ ಾಜಕನೇ ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.) 12 ಾಜಕನು ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ಆ ಟಗರನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವನು. 13 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸುವನು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ. ಅದು ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.

14 “ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಡುವವ್ಯಕಿ್ತಯಬಲಗಿವಿಯತುದಿಗೂಬಲಗೈಯಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂಬಲ ಾಲಿನಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂಹಚ್ಚಬೇಕು.

15 ಅಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಯು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಏಳುಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಗಲಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂದರೆ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ, ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವನು. 18 ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಹಚು್ಚವನು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

19 “ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಅದರ ನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸುವನು. 20 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಈರೀತಿ ಾಗಿ ಾಜಕನುಆವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.
ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

* 14:10: ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “3/10” ಬಹುಶಃ, 3/10 ಏಫಾ. ಸೇರು ಅಂದರೆ, 1/8 ಾ್ಯಲನ್.
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21 “ಆದರೆ ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಬಹುದು.
ಅವನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ,

22 ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡವರು ಸಹ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವರು. ಒಂದು ಪ ಯು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಪ ಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

23 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಜಕನ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
24 ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಜಕನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. 25 ಬಳಿಕ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಾಜಕನು ವಧಿಸುವನು. ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 26ಅಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಈ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವನ ಎಡಗೈಗೆ
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 27ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವಎಣೆ್ಣಯನು್ನಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುಸಲತನ್ನ ಬಲಗೈಯ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 28 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಹಚು್ಚವನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬಲ ಾಲಿನ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 29 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯತಲೆಗೆಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನುಆವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು.

30 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು
(ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾವುದನು್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೊ ಅದನು್ನ ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.) 31 ಅವನು
ಈ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಪ ಗಳನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು; ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.”

32 ಚಮರ್ರೋಗದಿಂದ ಾಸಿ ಾದವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧ ಾಗಲು
ವಿಧಿಬದ್ಧ ಾದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.

ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
33 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; 34 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನ್

ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆಲೆಸುವರು. ಆಗ ಾರ
ಮನೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಉಂಟಾದರೆ, 35 ಆ ಮನೆಯ ಾಜ ಾನನು ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಬೂಷು್ಟ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಾಜಕನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.

36 “ಆಗ ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಆ
ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾಜಕನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದುವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರಗೆತೆಗೆದನಂತರ ಾಜಕನುಮನೆ ಳಗೆಹೋಗುವನು. 37 ಾಜಕನು
ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡುವನು. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೂಷಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳಿದು್ದ ಅದು ಹಸಿರು ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು
ಬಣ್ಣ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬೂಷು್ಟ ಗೋಡೆಗಿಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ, 38ಆಗ ಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಮನೆಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿಸಬೇಕು.
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39 “ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದುಮನೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೆ, 40ಆಗ ಾಜಕನು ಬೂಷು್ಟ ಇರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ ಬಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು. 41 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆರೆಯಿಸಬೇಕು. ಜನರು
ಕೆರೆದು ಾಕುವ ಮಣ್ಣನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 42ಬಳಿಕ ಆವ್ಯಕಿ್ತಯು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿ
ಹೊಸಮಡಿ್ಡ ಾಡಿಸಬೇಕು.

43 “ಒಂದುವೇಳೆ ಒಬ್ಬನು ಹಳೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ
ಮತು್ತ ಹೊಸ ಮಡಿ್ಡಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದ್ದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಮತೆ್ತ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 44 ಾಜಕನು
ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗದ ಗುರುತು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು
ಬಹುಬೇಗನೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 45ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮತು್ತ
ಮರದತುಂಡುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗಿರುವಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕು.
46 ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಆ ಮನೆ ಳಗೆ ಾವ ಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 47 ಾವ ಾದರೂ ಆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ತಿಂದರೆ ಅಥ ಾ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

48 “ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ ಾಕಿಸಿದ ನಂತರ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಮನೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

49 “ಬಳಿಕ ಮನೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ ದೇವ ಾರುಮರದ ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
50 ಾಜಕನು ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. 51ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ,ಹಿಸೊ್ಸೕಪನು್ನ, ಕೆಂಪುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಾದ ಪ ಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಾಜಕನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅದು್ದವನು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ಮನೆಯಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 52ಮನೆಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. 53 ಾಜಕನು
ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗಿರುವಬಯಲಿಗೆಹೋಗಿ, ಸಜೀವ ಾದಪ ಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಆಮನೆ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆಗ ಆಮನೆಯು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.”
54 ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯದದು್ದ, 55 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಅಥ ಾ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೂಷಿ್ಟನ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.
56 ಾವು, ಗಂಧೆ ಅಥ ಾ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇವುಗಳ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 57ಅವು ಶು ಾ್ಧಶುದ್ಧ ಬೇಧವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ. ಅವು ಆ ರೀತಿಯ
ರೋಗಗಳ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ.

15
ದೇಹದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಾ್ರವಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬನ
ದೇಹದಿಂದ ಾ್ರವ ಾ ಾಗಆವ್ಯಕಿ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3ಆ ಾ್ರವವುಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ.

4 “ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಆ ಾಸಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.
5 ಾವ ಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 6 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು
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ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಾವ ಾದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ
ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
8 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ, ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು

ನೀರಿನಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 9 ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಾವ ತಡಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರವವುಳ್ಳ

ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಾವದೇ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
11ಒಂದುವೇಳೆ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಆಗ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
12 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು.
ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
13 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳವನ ಾ್ರವವು ನಿಂತು ಾಸಿ ಾ ಾಗ, ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಏಳು

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 14ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಈ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಅವನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರವ ಾ ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.

16 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ, ಅವನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 17 ಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ತೊಗಲಿನ ವೇ ಾಗಲಿ
ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥ ಾ ತೊಗಲನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಾಯಂ ಾಲವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 18 ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗದಿಂದ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
19 “ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅವಳ ತಿಂಗಳಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ್ರವವಿದ್ದರೆ,ಅವಳುಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು.
ಾವ ಾದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಆಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

20 ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ
ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 21 ಾವ ಾದರೂ ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
22 ಾವ ಾದರೂ ಅವಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
23 ಅವನು ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವಳು ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾವದ ಾ್ನದರೂ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

24 “ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮುಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ
ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಸಿಗೆಯು
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
25 “ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಹೊರ ಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾದರೆಅಥ ಾಮುಟಿ್ಟನ

ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಾ್ರವ ಾದರೆ, ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ,
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಾ್ರವ ಾಗುವ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ
ಾ್ರವವಿರುವ ತನಕ ಅವಳು ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ, ಅದು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಮಲಗಿರುವ ಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವಳು ಾವುದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತರೂ ಅದು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಸು್ತವಿನಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
27 ಾವ ಾದರೂಆವಸು್ತಗಳನು್ನಮುಟಿ್ಟದರೆ,ಆವ್ಯಕಿ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯುತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
28 ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಾ್ರವವು ನಿಂತ ನಂತರ, ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ
ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 29 ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 30 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪ ಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ಅವಳಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.

31“ಆದ್ದರಿಂದಅಶುದ್ಧತ್ವದ ಕುರಿತು ನೀವುಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವುಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು”

32 ಾ್ರವವುಳ್ಳ ಜನರುಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳುಇವುಗಳೇ. ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಪುರುಷರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 33 ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, ಾ್ರವ ಾಗುವ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಾವ ಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.

16
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ

1ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನು ಆ ಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಸತ್ತರು. ಅ ಾದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. 2 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನೊಡನೆ ಾ ಾಡು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ತೆರೆಯ
ಹಿಂದಿರುವ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ
ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃ ಾಸನವು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆರೋನನು ಆ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋದರೆ
ಾಯುವನು!
3 “ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಲು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಟಗರನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

4 ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಈ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವನು ಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಾರಿನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

5 “ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಅವನಿ ಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋನನು ತನಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
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7 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8ಆರೋನನು ಚೀಟು ಾಕಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿಯೂ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು.

9 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಚೀಟು ಾಕುವುದರಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಆರೋನನು ಈ ಹೋತವನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 10 ಆದರೆ
ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ ಹೋತವನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು.

11 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಹೋರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಆರೋನನು
ತನ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ವಧಿಸುವನು. 12 ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಧೂ ಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಪರಿಮಳ ಧೂಪ
ದ್ರವ್ಯದ ಪುಡಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆರೋನನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ
ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 13 ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ
ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೃ ಾಸವನು್ನ ಧೂಪದ
ಹೊಗೆಯು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋನನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅಲ್ಲದೆ
ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃ ಾಸನದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಕೃ ಾಸನದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳು ಾರಿ
ಚಿಮಿಕಿಸುವನು.

15 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿರುವ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಪಶು ಾದ ಹೋತವನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಈ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಾಡಿದಂತೆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾಡಬೇಕು.
ಆರೋನನು ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 16 ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮಗಳು: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ದಂಗೆಕೋರತನ ಮತು್ತ ಅವರ ಾವುದೇ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೂ್ಕ ಅವನು
ಇದನೆ್ನೕ ಾಡಬೇಕು.

17 “ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದ
ಸಮಯದಿಂದಅವನು ಬರುವ ತನಕ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಾರೂ ಇರಕೂಡದು. ಆರೋನನು ಬರುವ ತನಕ
ಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇಡೀ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. 18 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಆರೋನನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಎ ಾ್ಲಮೂಲೆಗಳಿಗೆಹಚು್ಚವನು. 19ಬಳಿಕಆರೋನನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಏಳುಸಲಚಿಮಿಕಿಸುವನು. ಹೀಗೆಆರೋನನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅದಕು ್ಕಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ದೂರ ಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.

20 “ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತರುವನು.
21 ಆರೋನನು ಸಜೀವ ಾದ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡುವನು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೋತದ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೋತವನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. 22ಹೀಗೆ ಹೋತವು ಜನರ
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ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಮನುಷ ್ಯನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

23 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಅವನು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಡಬೇಕು. 24ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಬಳಿಕಅವನು
ತನ್ನ ಇತರವಿಶೇಷಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನುಹೊರಗೆಬಂದು, ತನ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಮತು್ತ ಜನರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ತನ ಾಗಿಯೂ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. 25 ಬಳಿಕ ಅವನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡುವನು.

26 “ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ನೀರಿನಿಂದತನ್ನಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕಅವನು ಾಳೆಯದೊಳಗೆಬರಬಹುದು.

27 “ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋತವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. (ಆ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ, ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತರ ಾಯಿತು.) ಾಜಕರು ಆ ಪಶುಗಳ ಚಮರ್, ಾಂಸ ಮತು್ತ ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಬೇಕು. 28 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ದೇಹವನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.
29 “ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ*

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು. ಆದಿನದಲಿ್ಲ ಾವಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 30 ಾಕೆಂದರೆ
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. 31 ಈ ದಿನವು
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
32 “ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಾಜಕನು ಪವಿತ್ರವೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಅವನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ, ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು;ಅವನು ಾಜಕರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. 34ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ
ಕಟ್ಟಳೆ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಾಡಬೇಕು.”
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

17
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರಮತು್ತ ತಿನು್ನವುದರ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 ಆರೋನನೊಡನೆಯೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೊಡನೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಾ ಾಡು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, 3 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೋತವ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಅಥ ಾ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ವಧಿಸಬಹುದು. 4 ಅವನು ಆ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ

* 16:29: ಆ ಾರವನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಾ್ರಣಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞರೂಪ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಇದೇ
ನಿಯಮ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಅಂದರೆಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 6ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಪಶುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಚೆಲು್ಲವನು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 7ಅವರು “ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆ” ಇನು್ನ ಮುಂದೆಬಲಿಕೊಡ ಾರದು. ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೂಳೆಯರ ಾಗೆ ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈ
ನಿಯಮಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

8 “ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ
ಅನ್ಯ ಾಗಲಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. 9ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಿಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

10 “ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾನು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ
ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 11 ಾಕೆಂದರೆ ದೇಹದ ಜೀವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾನು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನ ಜೀವಕೆ್ಕ
ರಕ್ತವೇ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಜೀವಿ ಂದನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರ ಬೆಲೆ ಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ ರಕ್ತಭೋಜನ
ಾಡ ಾರದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡ ಾರದು.
13 “ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡಿದರೆ ಅಥ ಾ ಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ, ಅವನು

ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೂ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. 14 ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಕೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಾಂಸದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಾ್ರಣವು ಇನೂ್ನ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾವ ಾದರೂ ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಾಡಿದರೆ,ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.

15 “ಅಲ್ಲದೆ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾ್ರಣಿಯಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. 16 ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆಗ ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದ
ದೋಷಿ ಾಗಿರುವನು.”

18
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು: ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು. 3 ಹಿಂದೆ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದಿರಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಆಚರಿಸುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡ ಾರದು. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾನಿಗೆನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಕೂಡದು. ಅವರ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
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ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಲಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು. 5ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು! ಾನೇಯೆಹೋವನು!

6 “ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ* ಾಡ ಾರದು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

7 “ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವ ಾನ ತರ ಾರದು.
ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ನೀವು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
8 ಮಲ ಾಯಿ ಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ
ತರುವುದು.

9 “ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯಮಗ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ† ಅಥ ಾ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿ

ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಆಕೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಗ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾನ

ತರುವುದು.
11 “ತಂದೆಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ನೀವು

ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
12 “ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ

ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ. 13 ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 14 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ
ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಂ ಾಗುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.
15 “ಸೊಸೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ.
16 “ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
17 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮಗ ಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಆ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮ್ಮಗ ಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಈ ಮ್ಮಗಳು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಮಗನ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಮಗ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಮ್ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆಕೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡುವುದು ತಪು ್ಪ.

18 “ಹೆಂಡತಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.
ಹೆಂಡತಿಯಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.

19 “ಅಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗ ಾರದು.

20 “ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು.

21“ನೀವುನಿಮ್ಮ ಾವಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕ ಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

22 “ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು. ಅದು ಭಯಂಕರ ಾಪ!

* 18:6: ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚ್ಚದೆ.” † 18:9: ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆ ಅಥ ಾ “ಕುಟುಂಬದವರು.”
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಥ ಾ ಮನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರಲಿ ಾರೊಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದೆಂಬುದು ಇದರಥರ್ವಿರಬಹುದು.
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23 “ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯ ಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ

ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ದ ಾದದು್ದ.
24 “ಆ ದು ಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನು

ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು ಸಹ ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅದನು್ನ ಅದರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆನು. ಆ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಜನರನು್ನ
ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.
26 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

ನೀವು ಆ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆ ವಿಧಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. 27 ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ
ಜನರು ಆ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು ಹೊಲೆ ಾಯಿತು. 28 ನೀವು
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು ದಲು ಾಸಿಸಿದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾರಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಾರಿಬಿಡುವುದು. 29 ಾವ ಾದರೂ ಆ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 30ಅನ್ಯಜನರು ಆ

ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.”

19
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು!

3 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

4“ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ! ಎರಕದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು!

5 “ನೀವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ, ನೀವು ಅಂಗೀಕೃತ ಾಗುವಂತೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಅದು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. ಅದು ಅಂಗೀಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದ ದೋಷಿ ಾಗಿರುವನು. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ೌರವವಿಲ್ಲ; ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

9 “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, ಹೊಲಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ; ಾನ್ಯವೇ ಾದರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 10 ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಹೆಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಬಂದ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿಯೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

11 “ನೀವು ಕದಿಯ ಾರದು; ೕಸ ಾಡ ಾರದು; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸು ಾ್ಳಡ ಾರದು. 12ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿ ಸು ಾ್ಳಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು;ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವುದೇವರಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸುವಿರಿ; ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!



ಾಜಕ ಾಂಡ 19:13 179 ಾಜಕ ಾಂಡ 19:30

13 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಯವರ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಮರುದಿನದಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

14 “ನೀವು ಕಿವುಡನನು್ನ ಶಪಿಸ ಾರದು. ಕುರುಡನು ಬೀಳುವಂತೆ ನೀವು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ
ಏನನೂ್ನ ಇಡ ಾರದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

15 “ನೀವು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬಡವರ ಬಡತನವ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯರ
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಮನಿಸದೆ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಿರಿ. 16 ಬೇರೆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಡಿ ಹೇಳ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕಈಡು ಾಡುವ ಾವ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು ಾಡ ಾರದು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

17 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನು
ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನೊಡನೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು. ಅವನ ಅಪ ಾಧದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಲುಹೊಂದದಂತೆ ನೇರ ಾಗಿ ಗದರಿಸಿ. ಆಗ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 18 ಜನರು ನಿಮಗೆ
ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ

ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿರಿ; ದೆ್ವೕಷವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಸಿ ಈಯಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಿಧದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು. ಎರಡು ವಿಧದ
ಾರಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
20 “ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಒಬ್ಬನು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ
ಾಸಿಯು ಹಣದಿಂ ಾಗಲಿ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿ
ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಲ್ಲ.
21 ಪುರುಷನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. 22 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು. ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ

ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅದು ಆ ಪುರುಷನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿರುವುದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

23 “ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳ
ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ. ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟನಂತರ, ನೀವು ಆ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು ಾಯಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. 24 ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಆ ಮರದ ಹಣು್ಣ ಯೆಹೋವನ ಾಗುವುದು. ಅದು ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ ಪವಿತ್ರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು. 25ಬಳಿಕ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತು್ತ
ಮರವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀಡುವುದು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

26 “ರಕ್ತಸಹಿತ ಾದ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು.
“ನೀವು ಕಣಿ ಹೇಳ ಾರದು;ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
27 “ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲನು್ನ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ

ಮುಖದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡವನು್ನ ವಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 28 ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಾಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಶರೀರದಮೇಲೆ ಹಚೆ್ಚೕ ಚುಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
29 “ಮಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ಾಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.
30 “ನೀವು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು

ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!



ಾಜಕ ಾಂಡ 19:31 180 ಾಜಕ ಾಂಡ 20:9

31 “ಸಲಹೆ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇವಲ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

32 “ವೃದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌರವಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
ಾನೇಯೆಹೋವನು!
33 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 34 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ದೇಶದವರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

35 “ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಳೆಯು ಾಗ
ಮತು್ತ ತೂಕ ಾಡು ಾಗ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳು ಸರಿ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಗಗಳು ದ್ರವಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳುಮತು್ತ ತಕ ್ಕಡಿಗಳು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ತೂಕ ಾಡುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು! ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆನು.

37 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಾನೇಯೆಹೋವನು.”

20
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ದೇವ ಾದ ಲೆಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಲೆಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು; ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು.
4 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
5 ಾನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು; ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಲೆಕನೊಡನೆ ಸೂಳೆತನ ಾಡುವ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹಿಂ ಾಲಕರನೂ್ನ ಅವರ
ಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು.

6 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ
ಸರಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಾನು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.* ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
7 “ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ† ಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

9 “ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ‡ ಅವನೇ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶಿ ಗಳು

* 20:6: ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೂಳೆತನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.” † 20:8: ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ. ‡ 20:9: ಮರಣ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನ ರಕ್ತವು ಅವನ ತಲೆಯ

ಮೇಲಿರುವುದು.”
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10 “ಒಬ್ಬನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು! 11 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,
ಅವನಿಗೂಆಕೆಗೂಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆಅವ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

12 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೂ ಅವಳ ಾಯಿ ಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,
ಆಗ ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

15 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದರೆ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು
ಮತು್ತ ನೀವು ಪಶುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 16 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ
ನೀವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ ಪಶುವನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವರ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ!
ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ತನ್ನ
ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ
ಶಿ ಾಗಬೇಕು.§

18 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅವಳ ತಿಂಗಳಮುಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭೋಗ ಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಶೋಣಿತ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದನು;
ಅವಳುಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.

19 “ ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಥ ಾ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಡನೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಿದ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ

ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. (ಅದಕೆ್ಕ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.)
20 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿ ಾಗುವುದು. ಅವರುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವರು.**
21 “ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ತ ಾ್ಪಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ

ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಆಗ ಆ ದೇಶವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಾನು ಆ ಾಪಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಡಿರಿ! 24 ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅದು

§ 20:17: ಅವನು … ಶಿ ಾಗಬೇಕು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ತನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.” ** 20:20:
ಅವರು… ಾಯುವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಜೆತನವನು್ನ ಹೊರುವರು. ಅವರು ಾಯುವರು.”
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ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಾಗಿರುವದು. ಅದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ ಾಗಿದೆ.†† ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು!

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ
ಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ ಾಣಬೇಕು. ಆ
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ, ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನುಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
27 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಅಥ ಾ ಬೇ ಾಳಿಕರು, ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ,

ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

21
ಾಜಕರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳು: ಾಜಕನು ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು
ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಅವನ ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರ ಅಥ ಾ 3ಮದುವೆ ಾಗದ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ*
ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು

ಅವನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.)
4 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು ಕೇವಲ ಅವನ ಗು ಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
5 “ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ

ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು; ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 6ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು.

7 “ ಾಜಕನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು
ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಾಜಕನು
ವೇಶೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. 8 ಾಜಕನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆಅವನು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತನಲ್ಲ! ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

ತರು ಾ್ತನೆ. ಾನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು! ಾನೇಯೆಹೋವನು! ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
9 “ ಾಜಕನ ಮಗಳು ವೇಶೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡವಳೂ ತನ್ನ

ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವಳೂಆಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.
10 “ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಅವನ ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು

ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 11 ಅವನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
†† 20:24: ಅದು…ದೇಶ ಾಗಿದೆಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಲೂಜೇನೂಹರಿಯುವದೇಶ ಾಗಿದೆ.” * 21:3: ಸಹೋದರಿಅಕ್ಷರಶಃ, “ಕನಿ್ನಕೆ.”
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ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅದು ಅವನ ತಂದೆಯ ಶವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯ ಶವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅವನು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 12 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಂದ
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಇದು ಅವನನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

13 “ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಕನೆ್ಯ ಾಗಿರುವವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. 14 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬೇರೆ
ಪುರುಷನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು
ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. 15ಹೀ ಾಗಿಜನರುಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ೌರವ ತೋರಿಸುವರು.† ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವ ಾನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನನು್ನ ಅವನ ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

16ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. 18 ಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು;
ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಾಯದ ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳವರು, ಬಹಳ ಉದ್ದ ಾದ
ಕೈ ಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 19 ಮುರಿದ ಕೈ ಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 20 ಗೂನು ಬೆನು್ನಳ್ಳವರು, ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ನಿಂತುಹೋಗಿರುವವರು, ಕಣು್ಣ ದೋಷವುಳ್ಳವರು, ಕಜಿ್ಜತುರಿಗಳುಳ್ಳವರು ಅಥ ಾ ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರು,
ಬೀಜದೋಷವುಳ್ಳವರು.

21 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಾದ ಾರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು; ಅಂಥವನು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು.
22 ಅವನು ಾಜಕರ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23ಆದರೆಅವನು ತೆರೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗ ಾರದು;ಅವನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

24 ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೇಳಿದನು.

22
1 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ

ಹೇಳು: ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳು. ಅವು
ನನ್ನವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕ ಾದ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು!
3ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನನು್ನ
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು! ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

4 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಲಿ ಾ್ರವ ಾಗಲಿ
ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಾಜಕನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಾಜಕನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 5 ಾವುದೇ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಾವುದು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿತು
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ಎಂಬುದು ಾ್ರಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 6 ಒಬ್ಬನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಪವಿತ್ರ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.* 7 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ
ನಂತರವೇ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಪ ಾಥರ್ವುಅವನ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.

8 “ ಾಜಕನು ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

9 “ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಾಯುವರು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅವರನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಾಜಕರ ಕುಟುಂಬದ
ಜನರು ಾತ್ರವೇ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ
ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 11 ಆದರೆ ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಒಬ್ಬನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ,ಆಗು ಾಮನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾಜಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರು ಸಹ ಾಜಕನ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12 ಾಜಕನಮಗಳು ಾಜಕನಲ್ಲದವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ ಅವಳುನೈವೇದ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 13 ಾಜಕನ ಮಗಳು ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವಂಥಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಅವಳು ತಂದೆಯ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಜಕನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಾತ್ರವೇ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.

14“ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆಅವನುಆಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಪ ಾಥರ್ದಬೆಲೆಯ
ಐದನೆಯಒಂದಂಶವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು ಆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. 16 ಾಜಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಂದರೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವರು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

17ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಆರೋನನಿಗೆ, ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಒಂದುವೇಳೆ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡು ಾಗ, 19-20 ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವಂತೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ ಹೋತವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳ ಾವುದನೂ್ನ
ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ಒಬ್ಬನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ
ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಅದು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು;
ಆರೋಗ ್ಯವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು. 22 ಕುರು ಾದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಂಟಾದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರವವುಳ್ಳದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾದ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾರೋಗ ್ಯ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು.

23 “ ಾಲು ಉದ್ದ ಾಗಿರುವ ಅಥ ಾ ಂ ಾಗಿರುವ ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಒಬ್ಬನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಅವನು
ಾಡಿದ ವಿಶೇಷಹರಕೆ ಾಗಿ ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

* 22:6: ಪವಿತ್ರ… ತಿನ್ನ ಾರದು ಅಥ ಾ “ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.”
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24 “ ಾಯಗೊಂಡ, ಜಜಿ್ಜದ ಅಥ ಾ ಒಡೆದ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು.
ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಡ ಾರದು.

25 “ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಪೆಟಾ್ಟಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ದೋಷವಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳು
ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

26ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಕರು ಾಗಲಿ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆ ಾಗಲಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಅದರ ನಂತರ, ಆ ಪಶುವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 28ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಪಶುವನೂ್ನ
ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಧಿಸ ಾರದು. ಇದೇ ನಿಯಮ ದನಗಳಿಗೂ ಕುರಿಗಳಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನೀವು ಇಡೀ ಪಶುವನು್ನ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ ಉಳಿಸ ಾರದು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

31 “ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು!
32 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!”

23
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳು.
ಸಬ್ಬತು್ತ

3 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯದಿನವು ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾದ
ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ. ಆದಿನದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದುಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾದ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

4 “ಇವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು. ಆ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಸಭೆಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 5ಯೆಹೋವನ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ದಲನೆ ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ಅಂದರೆ ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ

6“ಅದೇತಿಂಗಳಹದಿನೈದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಹುಳಿಯಿಲ್ಲದರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನು್ನವಿರಿ. 7ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 8 ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುಇನೊ್ನಂದು
ಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.”
ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಗಳ ಹಬ್ಬ

9ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ
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ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿ ಾಳಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗುವಿರಿ. ಸಬ್ಬ ಾ್ತದ ನಂತರ ಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿ ಾಳಿಸುವನು.

12 “ನೀವು ಸಿವುಡನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಆ ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿತ ಾಗಿರುವುದು. 13 ನೀವು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು* ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಾಲು ಾಗ† ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಆಯಜ್ಞದಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14ನೀವು ಾವಹೊಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಹಣ್ಣ ಾ್ನಗಲಿಹೊಸ ಾನ್ಯದಿಂದ ಾಡಿದರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿದೇವರಿಗೆಅಪಿರ್ಸುವ ದಲು ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಈನಿಯಮವುನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ

15 “ಆ ಾನು ಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದಲುಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಿವುಡನು್ನ ತಂದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. 16 ಏಳು ಾರಗಳು ಮುಗಿದ
ಾನು ಾರ ಅಂದರೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿರಿ.

17 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳು ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. ಹುಳಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು‡ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು.
18 “ಜನರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ರೊಟಿ್ಟ, ಾನ್ಯ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸಗ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು

ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾಗುವುದು. ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವು
ಇರ ಾರದು. ಅವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ತ ಾಗಲಿರುವ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 19 ನೀವು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಒಂದುಹೋತವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿಒಂದುವಷರ್ದಎರಡುಮರಿಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 “ ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸುವನು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಾಜಕರಿಗೆಸಲು್ಲತ್ತವೆ. 21ಅದೇದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿಕೂಡಬೇಕು.
ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ನಿಯಮವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

22 “ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲದ ಮೂಲೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. ಬಡವರಿ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಮೂಲಕಪ್ರಯಣ ಾಡುವಪರದೇಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿಯೂಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಾನೇನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು!”
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

23 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲಿನದಿನವುನಿಮಗೆವಿ ಾ್ರಂತಿಯವಿಶೇಷದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗನೀವುಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ
ಸೇರಬೇಕು. ಾಪಕ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. 25 ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ

ಸಲಿ್ಲಸುವಿರಿ.”
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ

26 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನವು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು. ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ನೀವುಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 28ನೀವುಆದಿನದಲಿ್ಲ
* 23:13: ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “2/10ಏಫಾ.” † 23:13: ಾಲು ಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/4ಹಿನ್.” ‡ 23:17: ಹದಿ ಾರು
ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “2/10 ಏಫಾ.”
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ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆಅದುದೋಷಪರಿ ಾರಕದಿನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕರುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವರು.
29 “ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ

ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 30 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇರದಂತೆ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 31ನೀವು ಅಂದು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಎಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಈ ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ. 32ಅದು ನಿಮ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.§ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದ ನಂತರ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ಆ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಮರುದಿನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆಮುಂದುವರಿಯುವುದು.”
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ

33ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 34 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಾಲವು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 35 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ಅಂದು ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 36 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಸಭೆ ಾಗಿ
ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿರುವುದು.
ಅಂದು ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.

37 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳ ತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಇತರ
ಾಣಿಕೆಗಳ ತೆಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳ ತೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
39 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ

ನಂತರ, ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವುಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದಲನೆಯಮತು್ತ
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. 40 ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣನೂ್ನ
ಖಜೂರ್ರಮರದ ಗರಿಗಳನೂ್ನ ಎಲೆತುಂಬಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ವಿಲೋಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
41ನೀವುಪ್ರತಿವಷರ್ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆಈಹಬ್ಬದದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈನಿಯಮ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
43 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ತಂ ಾಗ, ಈ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದವನು ಾನೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು!”
44ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬರುವ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು

ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

24
ದೀಪಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟ

§ 23:32: ನೀವು… ತಿನ್ನ ಾರದು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”



ಾಜಕ ಾಂಡ 24:1 188 ಾಜಕ ಾಂಡ 24:22

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವದೀಪಗಳನು್ನ
ಉರಿಸಲು ಆ ಎಣೆ್ಣ ಬೇ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗದೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.
3ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಉದಯದವರೆಗೆ ದೀಪಗಳು
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು. ಇದು ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು. ಈ ನಿಯಮ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 4 ಶುದ್ಧಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಿದ
ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5 “ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹನೆ್ನರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಲು ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 6 ವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಚಿನ್ನದಮೇಜಿನಮೇಲೆ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾರು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿರುವವು.
7 ಪ್ರತಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾದ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವುದು. 8 ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಇಡಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 9 ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ

ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದುಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ.
ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆರೋನನಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ.”

ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದಮನುಷ ್ಯನು
10 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು. ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಮಧ್ಯದಿಂದಅವನು ಹೊರಬಂದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನೊಡನೆ ಜಗಳ ಾಡತೊಡಗಿದನು. 11ಅವನು
ದೂಷಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಅವನನು್ನ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದರು. (ಆಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಶೆಲೋಮೀತ್.
ಅವಳು ಾನ್ ಕುಲದವ ಾದ ದಿಬಿ್ರೕಯನ ಮಗಳು.) 12 ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಯೆಹೋವನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 14 “ದೂಷಣೆ ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಿರುವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ಬಳಿಕಅವನದೂಷಣೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿರಿ.
ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಡುವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.
16 ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

17 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಕೊಂದವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 18ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನು ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

19 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗವಿಕಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ,ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು.
20ಮುರಿದಮೂಳೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮೂಳೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 21 ಒಬ್ಬನು ಪಶು ಂದನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಕೊಂದವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

22 “ಈ ಕಟ್ಟಳೆ ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!”
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23ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಆಗಅವರು ದೂಷಣೆ ಾಡಿದಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು.

25
ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು.
3 ನೀವು ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತು್ತವಿರಿ. ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಿರಿ. 4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವಿರಿ. ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ನೇಮಕ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ್ರ ತೋಟದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 5 ಕೊಯಿ್ಲನ ನಂತರ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದ ಪೈರನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು. ನೀವು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರದು. ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು.

6 “ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಾ ಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. 7 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳಿಗೂ ಇತರ
ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.

ಜೂ್ಯಬಿಲಿ-ಬಿಡುಗಡೆಯವಷರ್
8 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಈ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ

ನಲವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾಗಿರುವವು. ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಗೆಏಳುವಷರ್ಗಳವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು.
9 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿಸಬೇಕು. 10 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ನೀವು ವಿಶೇಷ ವಷರ್ವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ೕಷಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸಮಯವು ‘ಜೂ್ಯಬಿಲಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವನು.

11 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಚರಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ.
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಿಂದ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿರಿ. 12 ಆ ವಷರ್ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು.
ಹೊಲದಿಂದದೊರಕುವಪೈರುಗಳುನಿಮಗೆಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. 13ಜೂ್ಯಬಿಲಿವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವನು.

14 “ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾರು ಾಗ ಅಥ ಾ ಅವನಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ೕಸ ಾಡಬೇಡಿ. 15 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವು ಾದರೆ,

ಆಗ ಕಳೆದ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಿಂದ ಈಗ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರುವು ಾದರೆ, ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕಿ್ಕರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. 16ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಬೆಲೆಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು.
ವಷರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನು ನಿಜ ಾಗಿ
ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಪೈರುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಮುಂದಿನಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗಿ
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ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ೕಸ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕು! ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

18 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಿರಿ. 19ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಪೈರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

20 “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, ‘ ಾವು ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ
ಏಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಮಗೆತಿನ್ನಲು ಏನೂಇರುವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದುಹೇಳಬಹುದು. 21ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ!
ಆರನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವುನಿಮ್ಮಮೇಲಿರುವುದು. ಆವಷರ್ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಬೆಳೆದಪೈರುಗಳು
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವುದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ನೀವು
ಇನೂ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರುವಿರಿ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಬೀಜ ಫಸಲು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಹಳೆಯಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.

ಆಸಿ್ತಯ ನಿಯಮಗಳು
23 “ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಾರುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳೂ

ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಕು ್ಕ ಅವರ
ಕುಟುಂಬಕಿ್ಕದೆ. 25 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರುವಷು್ಟ ಬಡವ ಾದರೆ ಅವನ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ ಾಗಿ
ಮರಳಿ ಪಡೆಯುಲು ಅವನು ಾಕಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 27 ಆಗ ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ

ಕೊಡತಕ್ಕ ಹಣವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗುವುದು. 28 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಾರಿ ಾ್ದನೋ ಅವನ
ವಶದಲಿ್ಲ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು
ದಲಿನಯಜ ಾನನಕುಟುಂಬಕೆ್ಕಮರಳಿಹೋಗುವುದು. ಹೀ ಾಗಿಆಸಿ್ತಯುತಿರುಗಿಅದರಸರಿ ಾದ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.
29 “ ಾವ ಾದರೂ ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯನು್ನ ಾರಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಾರಿದ

ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಒಂದು ವಷರ್ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಹಕು ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ (ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ) ಹಕು ್ಕ ಒಂದು ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವುದು.
30ಆದರೆ ಾಲಿಕನುಒಂದುವಷರ್ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ದಲುಮನೆಯನು್ನಮರಳಿಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸೇರುವುದು. ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದರ ದಲಿನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಯಲಿನ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದಮನೆಗಳುಜೂ್ಯಬಿಲಿವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ದಲಿನಯಜ ಾನನಿಗೆಮರುಳಿ
ಹೋಗುತ್ತವೆ.

32 “ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮಮನೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಗ ಬೇ ಾದರೂಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 33ಒಬ್ಬನು
ಲೇವಿಯಿಂದ ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗಳು
ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿವೆ. 34 ಅಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ
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ಹೊಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಾರ ಾರದು. ಆ ಹೊಲಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಸೇರಿವೆ.
ಗು ಾಮರಯಜ ಾನರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

35 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನು ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿ ಗತಿಹೀನ ಾಗಬಹುದು. ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆ* ಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. 36 ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಾಲ
ಕೊಡುವಹಣದಮೇಲೆಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರದು. ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವನು†
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸಲಿ. 37ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವ ಹಣದಮೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರದು.
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾರುವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಾಭವನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು. 38 ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು! ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.

39 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನು ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾರಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ದುಡಿಸ ಾರದು. 40ಅವನು ಕೂಲಿ ಾಳಿನಂತೆಯೂ

ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವನು. 41 ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಅವನಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ
ಹೋಗಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. 42 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು;
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮ ಾಗ ಾರದು. 43 ನೀವು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಜ ಾನ ಾಗಿರ ಾರದು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.

44 “ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಖರೀದಿ
ಾಡಬಹುದು. 45 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗು ಾಮ ಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 46 ಗು ಾಮ ಾದ ಈ
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ನೀವು ಸತ್ತನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗುವರು. ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರ
ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ಒಡೆಯ ಾಗಿರ ಾರದು.

47 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿ ಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ
ಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಕಿ್ಕದೆ. 48ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ

ಅವನನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 49 ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾಗಲಿ ಅವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅವನನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಯು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಹಣ ದೊರಕಿದರೆ, ಅವನು ಾನೇ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಮತೆ್ತ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಬಹುದು.

50“ನೀವುಬೆಲೆಯನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವುದುಹೇಗೆಂದರೆ: ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೆ ಾರಿಕೊಂಡ
ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. 51ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ಕೆ್ಕ

ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ಗಳುಇರುವು ಾದರೆ,ಅವನುಬಹಳಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 52ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಷರ್ಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 53 ಆದರೆ ಅವನು
ಪರದೇಶಸ್ಥನೊಡನೆ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವನು. ಪರದೇಶಸ್ಥನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ
ಯಜ ಾನ ಾಗಿ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

* 25:35: ವಚನ 35 ಇದನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: “ಅವನು ಅನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ
ನಿ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.” † 25:36: ಸಹೋದರನು ಅಥ ಾ “ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವನು.”
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54 “ ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೂಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದುವರು. 55 ಾಕೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

26
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು

1 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಧಿಸಲು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

2 “ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
ಾನೇಯೆಹೋವನು!
3 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು

ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಾನು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದು ಮತು್ತ ತೋಟದಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವು.
5 ಕಣ ತುಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು;
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಬಿತ್ತನೆಯ ಾಲದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾರವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವುದು; ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಿರಿ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಭಯಪಡಿಸಲು ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಸೈನ್ಯಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ.
8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ.

9 “ಬಳಿಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಾನು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 10 ಒಂದು ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವಿರಿ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇ ಾದರೆ ಹಳೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬಿ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಇಡುವೆನು. ಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. 13ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಾನೇ! ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನೀವು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರು ಾ್ತ ಗೂ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಮೇಲಿದ್ದ ್ದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದು ಾಕಿ
ನೀವುಮತೆ್ತ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಶಿ
14 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ

ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 15 ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನೀವು
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದವ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 16 ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ನರಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವು
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದರೂ ಅದರ
ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು! 17 ಾನು ನಿಮಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವರು. ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡುವಿರಿ.
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18 “ಇ ಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು. 19 ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಬಲಿಷ್ಟ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆ ಾಶವು
ಮಳೆಗರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.* 20ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಾವಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮಮರಗಳೂಫಲಗಳನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಾನು ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು. ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಾಪ ಾಡಿದಂತೆ ಾ್ಲ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 22 ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಕೂ್ರರ ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು;
ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವು. ಅವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು. ಾರಿಗಳು
ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿ ಾಗಿರುವವು.

23 “ಇ ಾ್ಚದರೂ ನೀವು ತಿದಿ್ದಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 24 ಆಗ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವೆನು. ೌದು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು.
25ನೀವು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ಾ್ಯಧಿಯು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಬು್ಬವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. 26 ನಿಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ, ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಂದೇ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯತುಂಡನು್ನ ತೂಕ ಾಡಿಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ನೀವು
ತಿಂದರೂ ಹಸಿದವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರಿ.

27 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 28 ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ೌದು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು.
29 ನೀವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಸಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಾದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಕುವೆನು. ನೀವು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 31 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬರಿದು ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳ
ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಾನು ಮೂಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 32ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡುವೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೂಅದನು್ನ ನೋಡಿಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 33 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಇರಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ
ಬರಿ ಾಗುವುದುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.

34 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಬರಿ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು
ಾಳುಬಿದು್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. 35 ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ,ನೀವುವೈರಿಗಳದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನೀವುಭೂಮಿಗೆ
ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 36 ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿದವರುತಮ್ಮವೈರಿಗಳದೇಶದಲಿ್ಲಅಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರುಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ದಿಗಿಲುಪಡುವರು.
ಾಳಿಯಿಂದ ತೂರಿಹೋಗುವ ಎಲೆಯ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಾರೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿ ಾ್ದಗಲೂ ಅವರು ಎಡವಿ
ಬೀಳುವರು. 37 ಒಬ್ಬನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾಗ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿ ಾ್ದಗಲೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನೀವು ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
39ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಾಪದದೆಸೆಯಿಂದಲೂತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪದ
ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುವರು.

* 26:19: ಆ ಾಶವು… ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮ ಆ ಾಶವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿರುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಾಮ್ರದಂತಿರುವುದು.”
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There Is Always Hope
40 “ಒಂದುವೇಳೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಬಹುದು;

ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ
ಅವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು 41 ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು† ತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ 42 ಆಗ ಾನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
43 “ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗಿದು್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಆಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದವರು

ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಶಿ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು! 45ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!”

46ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೇ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ. ಯೆಹೋವನು ಆ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

27
ಹರಕೆಗಳು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾವ ಾದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಗದಿ ಾಡಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರು ಆ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 3ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದ ಒಳಗಿರುವಮನುಷ ್ಯನ ಬೆಲೆ ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿದೆ.
(ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.) 4 ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ
ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. 5 ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ
ಗಂಡಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ ಹತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. 6 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಐದು ವಷರ್ದೊಳಗಿನ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಬೆಲೆ ಐದು
ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು. 7 ಅರವತು್ತ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ವಯ ಾ್ಸದ ಪುರುಷನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು.

8 “ಒಬ್ಬನು ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗದಷು್ಟ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. ಅವನು
ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾಜಕನು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ
9 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬಹುದು. ಾವ ಾದರೂ ಅಂಥ

ಪಶುವನು್ನ ತಂದರೆ, ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 10 ಾಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದರ ಬದಲು ಇನೊ್ನಂದು
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ
† 26:41: ಒಂದುವೇಳೆ ಜನರು… ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರ ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರೆ.”



ಾಜಕ ಾಂಡ 27:11 195 ಾಜಕ ಾಂಡ 27:27

ಪಶವಿನ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು. ಅವನು ಪಶುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಆ ಎರಡು ಪಶುಗಳೂಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವೆರಡೂಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

11 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದ ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿರುವವು. ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ಅಶುದ್ಧ
ಪಶುಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
12 ಾಜಕನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವನು. ಪಶುವುಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಾಜಕನುನಿಣರ್ಯಿಸಿದಬೆಲೆಯೇಅದರಬೆಲೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 13ಹರಕೆ ಾಡಿದವನುಪಶುವನು್ನಮರಳಿ

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅದರ ಬೆಲೆ ಡನೆ ಐದನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಮನೆಯಬೆಲೆ
14“ಒಬ್ಬನು ತನ್ನಮನೆಯನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾಗಿಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಾಜಕನುಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯನು್ನ

ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಮನೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ
ಅದರ ಬೆಲೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15ಆದರೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಮನೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ,
ಆಗ ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆ ಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅದು
ಅವನ ಾಗುವುದು.
ಆಸಿ್ತಯ ಬೆಲೆ

16 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ ಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋಮೆರ್ (ಎರಡು ಖಂಡುಗ) ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಉ ಾ್ಪದಿಸುವ ಹೊಲವುಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಲೆ ಾಳುವುದು. 17 ಒಬ್ಬನು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯು
ಾಜಕನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದಷು್ಟ ಇರುವುದು. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜೂ್ಯಬಿಲಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ

ಕೊಟ್ಟರೆ, ಾಜಕನು ಅದರ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಕು. ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರಕೆ ್ಕ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 19 ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವನು ಅದನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಹೊಲವು ತಿರುಗಿ ಅವನ ಾಗುವುದು. 20ಅವನು
ಹೊಲವನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜಕರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 21 ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಾ್ದಗಿರುವುದು. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿರುವುದು. ಅದು
ಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವುದು.

22 “ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ ಅಂದರೆ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಾಜಕನು ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ
ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಭೂಮಿಯು
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು. 24ಜೂ್ಯಬಿಲಿಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ,ಆಭೂಮಿಯುಅದರ ದಲಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಾವ ಕುಟುಂಬವು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದಲು ಹೊಂದಿತೊ್ತೕ ಆ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.

25 “ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ನ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

ಪಶುಗಳ ಬೆಲೆ
26 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ದನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು.

ಆದರೆ ಪಶುವು ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಅಂಥ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಜನರು ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪಶು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಅದನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನುಮತು್ತ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಆಬೆಲೆಗೆಐದನೆಯಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವನು
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ಅದನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಾನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ಪಶುವನು್ನ
ಾರಬೇಕು.
Special Gifts

28 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ ಾಣಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾತ್ರ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳು ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 29ಆವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ ಾಣಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
30 “ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಗ ಾಗಲಿ

ಮರಗಳ ಫಲಗ ಾಗಲಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶ ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು
ಾನು ಕೊಡಬೇ ಾದಹತ್ತನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂಮರಳಿಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಅದರ
ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

32 “ದನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಕುರಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲನು್ನ ಾಜಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಪ್ರತಿ
ಹತ್ತನೆ ಪಶು ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು. 33 ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು
ಅದರ ಾಲಿಕನು ಚಿಂತೆ ಾಡ ಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಲುತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ,ಆಗಎರಡೂಪಶುಗಳುಯೆಹೋವನ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆಪಶುವನು್ನಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.”

34ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.
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ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ

ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಆಗ

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2“ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವರವರಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿ, 3 ನೀನೂ ಆರೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಪುರುಷರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ವಿ ಾಗಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು. 4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ
ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು 5 ನಿ ್ಮಡನಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಪುರುಷರು ಾರೆಂದರೆ:

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆದೇಯೂರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರ್.
6ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲ್;
7ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ್;
8ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂ ಾರನಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲ್;
9ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬ್;
10 ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದಿಂದ:
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾ ಾ;
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆ ಾಚೂರನಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್;
11ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನ್;
12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅ ಾ್ಮಷದೆ್ದ ೖಯಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್;
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲ್;
14 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್;
15ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏ ಾನನಮಗ ಾದ ಅಹೀರ.”

16ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಕುಲಗಳಿಗೆ ಾಯಕರುಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರನು್ನ ೕಶೆ ಆರೋನರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಎರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.

19 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. ಜನರು ಸೀ ಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

20 ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 21 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500.

22 ಅವರು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
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ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 23ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300.

24 ಾದ್ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಅವರಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 25 ಾದ್ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,650.

26 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 27ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 74,600.

28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
29ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
31ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400.

32 ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 33 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 40,500.

34 ೕಸೇಫನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 35ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 32,200.

36 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
37ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 35,400.

38 ಾನ್ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲುಶಕ್ತ ಾದಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 39 ಾನನ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700.

40 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
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ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
41ಆಶೇರ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500.

42 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
43ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400.

44 ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾಯಕರು ಈ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
(ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಯಕನು ತನ್ನ ಕುಲದಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.) 45ಅವರು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 46ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550.

47 ಆದರೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 “ಲೇವಿ ಕುಲದ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ. ಅವರನು್ನ
ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿ ಡನೆ ಸೇರಿಸ ಾರದು. 50 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಅವರು
ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಇಳಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ
ಅದನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರೇ. ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರದ
ಾವ ಾದರೂ ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾ

ದಂಡುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲದ ಧ ್ವಜ ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು
ಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯುವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರವನು್ನ ಸಂರ ಸುವರು.”

54ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

2
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ ಗೋತ್ರಧ ್ವಜದ
ಹತಿ್ತರ ತನ್ನತನ್ನ ದಂಡಿನಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

3 “ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋತ್ರಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ. 4 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 74,600ಮಂದಿ.

5 “ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಂತರ ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಇ ಾ್ಸ ಾರನ
ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲ್. 6ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 54,400
ಮಂದಿ.
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7 “ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಸಹಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಂತರ ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದ ಾಯಕನು ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬ್. 8ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 57,400
ಮಂದಿ.

9 “ಯೆಹೂದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಗೋತ್ರಗಳವರ ಒಟು್ಟ
ಸೈನಿಕರು 1,86,400 ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ,
ಯೆಹೂದ ಕುಲವುಮತು್ತ ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ದಲು ಹೊರಡುವರು.

10 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು; 11 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
46,500ಮಂದಿ.

12 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರು ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಸಿಮೆ ೕನ್
ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲ. 13ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
59,300ಮಂದಿ.

14“ ಾದ್ಕುಲವುಸಹರೂಬೇನ್ಕುಲದಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾದನಕುಲದವರ
ಾಯಕನು ರೆಗೂವೇಲನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. 15ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 45,650ಮಂದಿ.
16 “ರೂಬೇನ್ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ತಂಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಟು್ಟ ಸೈನಿಕರು 1,51,450 ಮಂದಿ.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಿಂದಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ರೂಬೇನ್ ಕುಲವುಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ
ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಅವರ ನಂತರಹೊರಡುವ ತಂಡದವರೇ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು.
ಇತರ ಾಳೆಯಗಳ ಮಧೆ್ಯ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಅವರೊಡನೆ ಇರುವುದು. ಅವರು ಾವು ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆಮುನ್ನಡೆಯುವರು.

18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳವರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯ
ಾಡಬೇಕು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮ.

19ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 40,500ಮಂದಿ.
20 “ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಮನಸೆ್ಸ

ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ. 21 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
32,200ಮಂದಿ.

22 “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲವು ಸಹ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು. 23 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
35,400ಮಂದಿ.

24 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರು 1,08,100 ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ
ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮರ ಕುಲದವರುಮತು್ತ ಅವರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ
ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಮೂರನೆಯ ಗುಂ ಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.

25 “ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯ ಾಡಬೇಕು. ಾನ್ ಕುಲದ
ಾಯಕನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್. 26 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 62,700
ಮಂದಿ.

27 “ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಾನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಬೇಕು. ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ
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ಾಯಕನು ಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲ. 28ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 41,500ಮಂದಿ.
29 “ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಸಹ ಾನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಬೇಕು. ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ
ಾಯಕನು ಏ ಾನನಮಗ ಾದ ಅಹೀರ. 30ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 53,400ಮಂದಿ.
31 “ ಾನ್ ಕುಲದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 1,57,600 ಮಂದಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು
ಕುಲಗಳವರು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆಮುನ್ನಡೆಯುವರು.”

32 ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೇ. ಅವರ
ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550 ಮಂದಿ.
33ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಪ್ರ ಾರ ೕಶೆಯು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿಲ್ಲ.

34 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ
ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದೊಡನೆಯೂ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆಯೂ ಇದ್ದನು.

3
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬ

1ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆರೋನ ಮತು್ತ
ೕಶೆಯವಂಶದವರು ಇವರೇ. 2ಆರೋನನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಾ ಾ್ವನು ಚೊಚ್ಚಲ

ಮಗ. ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 3 ಈ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠೕತ ಾದವ ಾಗಿದ್ದರು.
4 ಆದರೆ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನುಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರನು ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಆರೋನನ ಕೈಕೆಳಗೆಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

ಾಜಕರ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ

ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವರು. 7 ಲೇವಿಯರು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 8ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು
ಚಲಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯಬೇಕು.
9 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ

ಆರೋನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
10 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸು. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಜಕ

ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲುಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಬಳಿಗೆಬರಲು
ಬೇರೆ ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.”

11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ಾನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನವ ಾಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 13ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನುಈಜಿಪಿ್ಟನವರಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳು ನನ್ನ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಗೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ನನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!”
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14 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 15 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿಯೂ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸನೂ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಗಂಡುಮಗುವನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು.” 16 ೕಶೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

17ಲೇವಿಗೆಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
18ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಗನು ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಗೇಷೋರ್ನನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
19 ಕೆ ಾತನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
20ಮೆ ಾರೀಯ ಗೋತ್ರಗಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಅವುಲೇವಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗ ಾಗಿವೆ.
21 ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೇಷೋರ್ನನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 22ಈ

ಎರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ 7,500 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 23 ಗೇಷೋರ್ನನ ಕುಲದವರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಗೇಷೋರ್ನನ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕನು ಾಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. 25 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ, ಹೊರಡೇರೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳವುದು ಗೇಷೋರ್ನ ವಂಶದವರ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರು ಅಂಗಳದ ಪರದೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಅವರು ಅಂಗಳದ ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಂಗಳವು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಮತು್ತ
ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇತು್ತ. ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಗ ಂದಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಕೆ ಾತನ
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 28ಈ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 8,300*
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 29 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಾಳೆಯ
ಾಕಿಕೊಂಡರು. 30 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಾಯಕ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್. 31 ಅವರು
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ, ಮೇಜು, ದೀಪಸ್ತಂಭ, ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ, ಪರದೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

32 ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.

33-34 ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀಯ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಿ್ಲೕಯ
ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 6,200 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 35ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕನು ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗ ಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್.
ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 36ಮೆ ಾರೀ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 37 ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಇದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ
ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳೂಹಗ್ಗಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

38 ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ

* 3:28: 8,300 ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರದ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “8,300” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ
“8,600” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಇದನು್ನ ಾಡಿದರು. ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
39ಆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000.

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರ ಾ್ಥನ
40ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ

ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು. 41 ಾನು ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇತರ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳ ಬದಲು, ಲೇವಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
42ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು

ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. 43 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡಸರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ೕಶೆ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿದನು. ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ 22,273 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು.

44ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 45“ದೇವ ಾದ ಾನುಈಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ:
‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು ಲೇವಿಯರನೆ್ನೕ
ತೆಗೆದುಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲರಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಬದಲುಲೇವಿಯರಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದರೆ. 46 ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು
ಪುತ್ರರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,273. ಹೀಗೆಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ 273ಮಂದಿಹೆಚು್ಚ ಚೊಚ್ಚಲುಪುತ್ರರಿರು ಾ್ತರೆ. 47ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂದರೆ 273 ಮಂದಿಗೆ ಐದೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೆ ಾ.) ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸು. 48 ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಈ ಹಣವು ಇಸೆ್ರೕಲರ 273
ಮಂದಿಗೆಈ ಾಗಿದೆ.’ ”

49 ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ 273 ಮಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ೕಶೆಯು
ಆ 273 ಮಂದಿಗೆ ಈಡು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 50 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡಸರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
1,365 ಶೆಕಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 51 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನ
ಆ ಯಂತೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

4
ಕೆ ಾತ್ ಗೋತ್ರದವರ ಕೆಲಸಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಕೆ ಾತ್ ಗೋತ್ರದ ಪುರುಷರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. (ಕೆ ಾತ್ಯರು ಲೇವಿ ವಂಶದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.) 3 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತರೊಳಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. 4 ಅವರು

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಾಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.”

7 “ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಬೇಕು. ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಿ ಾಗಿ
ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಮಚಗಳನೂ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹೂಜೆಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
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ಇಡಬೇಕು. 8 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

9 “ಆಮೇಲೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ ದೀಪಗಳಿಗೂ ದೀಪಗಳ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಬೂದಿ ತೆಗೆಯುವ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗೂ ಮತು್ತ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 10 ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ
ಾಡಿದಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆಅವರುಈಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ

ಕಟ್ಟಬೇಕು.
11 “ಅವರು ವನುರ್ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕ್ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಠ ಐವತ್ತರೊಳಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪುರು,◌ು್ನ ವೇದಿಕೆಯಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
12 “ಬಳಿಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

13 “ಅವರು ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ನೇರಳೆಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾಸಬೇಕು. 14 ಬಳಿಕ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು
ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳು. ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊದಿಸಿ, ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂಹೊದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು;ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಯು ಾ್ತರೆ.

16“ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಆರೋನನಮಗ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಇಡೀಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಗೂ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೂ್ಕ ದೈನಂದಿನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೂ್ಕ ಅವನು
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 18 “ಕೆ ಾತ್ಯರು ಲೇವಿಯರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 19 ಅವರು ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಂ ಾಗ ಾಯದಂತೆ ನೀವು
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕೆ ಾತ್ಯನು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ತೋರಿಸಲಿ. 20 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವರು. ಆ ಮ ಾ
ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು
21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 22-23 “ನೀನು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು. ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ದೊಳಗಿರಬೇಕು.

24 “ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ ವ ಾರ್ವಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು
ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಾವುದೆಂದರೆ: 25ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ,ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಮತು್ತ

ಅದರ ಹೊದಿಕೆ,ಅದರಮೇಲಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26ಅಂಗಳದಪರದೆಗಳನು್ನ,ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ವೇದಿಕೆಯಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಅಂಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ,ಅವುಗಳಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ
ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇಕು. 27 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
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ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವರು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ವ ಾರ್ಯಿಸುವ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವರೇ
ಾಯಬೇಕೆಂಬ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. 28 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಾವಲಿನ ಕತರ್ವ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನು ಅವರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಬೇಕು.”

ಮೆ ಾರೀ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು
29 “ನೀನು ಮೆ ಾರೀಯರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ

ಲೆಕಿ್ಕಸು. 30 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಐವತ್ತರೊಳಗಿರಬೇಕು. 31 ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮೆ ಾರೀಯರು ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವರು, ವ ಾರ್ಯಿಸುವರುಮತು್ತ ಾವಲು ಾಯುವರು:
ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅದರ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳು, ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಅದರ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು,
32ಅಂಗಳದ ಸ್ತಂಭಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು,ಅಗುಳಿಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳುಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದಎ ಾ್ಲಉಪಕರಣಗಳು. ಅವರು ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇ ಾದಮತು್ತ ಾವಲು ಾಯಬೇ ಾದವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೀನು ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 33 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೆ ಾರೀಯರು
ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುವುದು ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ

ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಾಗಿದೆ.”

ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು
34-35 ೕಶೆ ಆರೋನರೂ, ಸಮು ಾಯದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ

ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಗಂಡಸರನೆ್ನೕ ಅವರು ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.

36ಅವರಲಿ್ಲಈಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲುಅಹರ್ ಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಪ್ರ ಾರಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 2,750
ಮಂದಿ. 37ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರೇ.

38-39 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಲಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. 40 ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ 2,630. 41ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರೇ.

42-43 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದ ಒಳಗಿರುವ ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. 44 ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 3,200. 45ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಮೆ ಾರೀಯರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಈ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಾಖ ಾತಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

46 ಹೀಗೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 47 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ವ ಾರ್ವಣೆಯ
ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 48 ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 8,580.
49 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಮತು್ತ ವ ಾರ್ವಣೆ ಕೆಲಸದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಮೇರೆಗೆ ಇದು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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5
ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಭಯಂಕರ ಾದ ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರನೂ್ನ
ದೈಹಿಕ ಾ್ರವವುಳ್ಳವರನೂ್ನ ಹೆಣದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನೂ್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡ ಾರದು.”

4 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಿರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು.

ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ವಿಧಿ
5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ

ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಆಸಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಲ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವನು ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು.
ಅದಲ್ಲದೆ, ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದವನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಡನೆ ಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವನು ತೀರಿಹೋಗಿ, ಹತಿ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,ಆದ್ರವ್ಯವನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಜಕನಿಗೆಪೂಣರ್ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನು ಾಜಕನಿಗೆ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಈಟಗರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು. ಆದರೆಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಜಕನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
9-10 “ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವ ಾಜಕನು

ತನ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.”

ಸಂಶಯಪಡುವ ಗಂಡಂದಿರು
11 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು:

ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದ, 13ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಾಡಿರಬಹುದು. ಅವಳ ಈ ಾಯರ್ವು ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಾವ ಾ ಯೂ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳು ಈ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ಆಕೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡಬಹುದು. 14 ಆದರೆ
ಗಂಡನು ಈಷೆರ್ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ ಎಂದು
ಸಂಶಯಪಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರಲಿ 15 ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಾಕ ಾರದು; ಅವನು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.
ಆಕೆಯದೋಷವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇ ಾಗಿದೆ.

16 “ ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17ಬಳಿಕ ಅವನು ಮಣಿ್ಣನ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳನು್ನ ಆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 18 ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವಳ ತಲೆಯಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಸಿ ಆಕೆಯದೋಷವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅದು
ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ನೀರಿನ
ವಿಶೇಷ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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19 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸು ಾ್ಳಡದೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುವನು.
ಾಜಕನು ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ನೀನು ಪರಪುರುಷನ ಸಂಗ ಾಡದೆ ಗಂಡನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ
ಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಡದೆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವವ ಾದರೆ, ಾಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಕಹಿನೀರಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಗ ಾರದು. 20 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲದ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ
ಸಂಗ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧಳಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ
ವಿಶೇಷ ಜಲವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾಗ, ನಿನಗೆ ಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಬಸು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗು ಾಯುವುದು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.’

“ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಳು, ‘ ಾನು ಸು ಾ್ಳಡಿದ್ದರೆ,ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 22 ಾಜಕನು, ‘ ಾನಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಈ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೀನು
ಪಡೆಯುವಮಗು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ ಾಯುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ‘ ಾಗೆಯೇ
ಆಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

23 “ ಾಜಕನು ಈ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಕಹಿ ನೀರಿನಿಂದ
ಆ ಸುರುಳಿಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಆಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುವ ಆ ನೀರನು್ನ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಅವ ಳಗೆ ಸೇರುವುದು. ಅವಳು ದೋಷಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ
ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.

25 “ ಾಜಕನು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನಯೆಹೋವನಮುಂದೆಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ,ಬಳಿಕಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 26 ಾಜಕನು
ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ತರು ಾಯಅವನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 27ಅವಳು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಅವಳಿಗೆ ಾನಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು, ನೀರು ಅವ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
ನೀರು ಅವಳನು್ನ ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಜೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. ಅವಳು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವಳು. 28 ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಾವ ಾನಿ ಾಗದೆ, ಇನೂ್ನ

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವಳು.
29 “ಇದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಿ. ಗಂಡನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ

ಹೆಂಡತಿಯು 30 ಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿರು ಾಗಲೂ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯಪಡು ಾಗಲೂ ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಇದೇ. ಾಜಕನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಾಜಕನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಇದು ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.
31 ಗಂಡನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”

6
ಾಜೀರವ್ರತ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ಾವ
ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ಯದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿಯ ಾರದು; ಾ್ರ ಯ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ ಾವ ಾನವನೂ್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು; ಹಸಿ ಅಥ ಾ
ಒಣ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಹ ತಿನ್ನ ಾರದು; 4ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ
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ಉತ್ಪನ್ನ ಾಗುವ ಾವದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವನು ಾ್ರ ಯ ಬೀಜವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಲಿ
ತಿನ್ನ ಾರದು.

5 “ಅವನ ವ್ರತದ ಾಲದಲಿ್ಲ ೌರದ ಕತಿ್ತಯು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಸೋಂಕ ಾರದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ತನ್ನ ಾಲವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಅವನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳುಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವನು ಕೂದಲನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.*

6 “ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಲವೆ ಾ್ಲ, ಾವ ಶವದ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಕೂಡದು. 7ಅವನ ತಂದೆ, ಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಸತ್ತರೂ ಅವನು ಅವರ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿರುವ ಅವನ
ಕೂದಲು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಾವ ಾದರೂ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ತಲೆಕೂದಲು ಅಪವಿತ್ರ ಾದರೆ
ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ತಲೆಯನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10ಬಳಿಕಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಅವನುಎರಡು
ಾಡು ಾರಿ ಾಳವ ಾ್ನಗಲಿಎರಡು ಾರಿ ಾಳದಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಿರುವ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 11 ಆಗ ಾಜಕನು ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣವು
ಸೋಂಕಿ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ಅವನಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹರಕೆ ಾಡುವನು.
12 ಅವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಇದರಥರ್. ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. ಶವವು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಲಿನ ದಿನಗಳು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನುಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

13 “ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಾಡಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ: ಅವನು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದದು ಾವುವೆಂದರೆ,

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿ,
ದೋಷಪರಿ ಾರಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಟಗರು ಇವೇ.
15ಶುದ್ಧ ಾದಹಿಟಿ್ಟನಿಂದಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿ ಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟತುಂ ಾ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು;

ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಗ ಡನೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

16 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾಡುವನು. 17 ಾಜಕನು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಿರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಬಳಿಕಅವನು ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸುವನು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವನು.

18 “ ಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕೂದಲನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು.

* 6:5: ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು.



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 6:19 209 ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 7:9

19 “ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಾಜಕನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಟಗರಿನ
ಬೆಂದಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 20ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅದನು್ನಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದು್ದ ಾಜಕರ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟರುವ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯ ಎದೆಯ ಾಗ ಮತು್ತ ತೊಡೆಯ ಾಗ ಸಹ ಾಜಕನ
ಾಗ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಾಜೀರನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
21 “ಇದೇ ಾಜೀರರ ವ್ರತವಿಧಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾವು ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಹರಕೆ
ಾಡಿದಷ್ಟನು್ನ ವ್ರತವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.”

ಾಜಕರು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಆಶೀವರ್ಚನವು
22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ

ಆ ಾಪಿಸು: ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾಗ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಬೇಕು:

24 ‘ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡಲಿ.
25ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ.
26ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ

ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.’

27 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೀಗೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

7
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

1 ೕಶೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಅದರ
ವಸು್ತಗ ಡನೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗ ಡನೆ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಇವುಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಹೀಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

2 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 3 ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಆರು ಕ ಾನು ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ತೆ
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರ ಾನರು ಇವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

4ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 5 “ಪ್ರ ಾನರಿಂದ ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು. ಇವು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ವ ಾರ್ವಣೆಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು.”

6ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯುಆಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆಕೊಟ್ಟನು.
7 ಅವನು ಗೇಷೋರ್ನ್ ಗೋತ್ರಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8ಬಳಿಕ ಮೆ ಾರೀಯರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ
ಾಲು ್ಕ ತೆ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ೕಶೆಯು ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಎತು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಬಂಡಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಭುಜದಮೇಲೆ ಹೊರಬೇಕು.
ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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10 ವೇದಿಕೆಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಆರಂಭ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಾನರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದರು. 11ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನನು
ವೇದಿಕೆಯಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

12-83ಹನೆ್ನರಡು ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದನು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಹೀಗಿವೆ:
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನನು ಮೂರು ಾಲು ೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದು ಮು ಾ್ಕಲು
ೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನೂ್ನ ತಂದನು. ಇವೆರಡನೂ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯಿಂದ ತೂಕ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗ ಾಗುವ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ

ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ತೊಲೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಎಳೆಯ

ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿಒಂದುಹೋರಿಯನೂ್ನಒಂದುಟಗರನೂ್ನ ಒಂದುವಷರ್ದಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಐದು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಐದು ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನೂ ತಂದನು. ಇವೆಲ್ಲವೂಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದನು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ತನ್ನ

ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದನು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು ತನ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜರನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದನು.
ಹನೊ್ನಂದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ಕು ಾಧಿಪತಿಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದಪಗೀಯೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದನು.
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀರನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದನು.
84ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರು ತಂದ ಾಣಿಕೆಗಳು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾಗ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಅವರು ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 85 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬೆಳಿ್ಳಯತಟೆ್ಟಯತೂಕಸು ಾರುಮೂರು ಾಲು ೌಂಡುಗಳು,ಪ್ರತಿಬಟ್ಟಲು ಸು ಾರುಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು
ೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳುಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅರವತು್ತ ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕ ಾಗಿದ್ದವು. 86 ಧೂಪವುಳ್ಳ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲ
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ಪ್ರತಿ ಂದು ಧೂ ಾರತಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಹತು್ತ ತೊಲೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತೊಲೆಗಳಷು್ಟ ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದವು.

87 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳು,
ಹನೆ್ನರಡು ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಂದಿಗೆ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳೂ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 88 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾನರು ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಹೋರಿಗಳು, ಅರವತು್ತ ಟಗರುಗಳು, ಅರವತು್ತ ಹೋತಗಳು, ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಅರವತು್ತ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾಗ ಅದಕೋಸ ್ಕರ
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

89 ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವರವು ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದನು.

8
ದೀಪಸ್ತಂಭ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಹೇಳು. ಆಗ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3ಅಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಾಡಿದನು. ಆರೋನನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅವುಗಳು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. 4 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಬುಡದಿಂದ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳವರೆಗೂ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಂತೆ
ಅದು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಲೇವಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು.
7 ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಜಲವನು್ನ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8 “ತರು ಾಯ ಲೇವಿಯರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಯಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು;
ನೀನು ಅವರಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
9 ಲೇವಿಯರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸು. 10 ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡುವರು. 11 ಆಗ ಆರೋನನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪರಿಚಯರ್ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಗುವರು.

12 “ಲೇವಿಯರು ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟ ನಂತರ, ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಿವೆ. 13ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ. 14 ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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15 “ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ,ಅವರು
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬಹುದು. 16 ಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಿಂದನನ ಾಗಿಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆಬದ ಾಗಿ
ಾನು ಇವರನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರೂ
ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವರು. ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 19ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲೂ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರು ಸ ಾಯ
ಾಡುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ ಅತೀ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ

ಅ ಾಯವುಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
20 ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ೕಶೆ ಆರೋನರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು. 21 ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿದನು. 22 ಆಗ ಲೇವಿಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ಅಹರ್ ಾದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಲೇವಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡ ಾಯಿತು.

23ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 “ಲೇವಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ:
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವ ಗಂಡಸರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆಯ
ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 25ಅವರವಯಸು್ಸ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಾದನಂತರಸೇವೆಯಿಂದ
ನಿವೃತ್ತ ಾಗಬೇಕು; ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡುವ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರೆಂದಿಗೂ
ಾಡಕೂಡದು. 26ಅವರು ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಬಳಿಇತರಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲೇಕೂಡದು. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.”

9
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ನಂತರ ಎರಡನೆ ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 3 ಅವರು ಈ
ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಇದನು್ನ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.”

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಜನರು
ದಲನೆಯತಿಂಗಳಿನಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದನಸುಸಂಜೆಯವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದರು.
6 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ

ಆಚರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 7 “ ಾವು ಮನುಷ ್ಯ
ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು
ಆತನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯಶವ ಸೋಂಕಿದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೂ
ದೂರಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂ ಸಹ ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. 11 ಅಂಥವರು
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಅವರುಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದರೊಟಿ್ಟಗ ಡನೆಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ
ಸೊಪು ್ಪಗ ಡನೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 12 ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಇಡ ಾರದು.
ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯ ಾರದು. ಅವರು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ

ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸರಿ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.
14 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು

ಅಪೇ ಸಿದರೆ,ಅದರ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.”

ಮೇಘಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ
15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು

ಅದರಮೇಲೆಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಅದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16ಹೀಗೆ ಮೇಘವು
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದು. ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘವು

ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುವುದು. 17 ಆ ಮೇಘವು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗಲೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಆ ಮೇಘವು ನಿಂತಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಆ ೕಡವು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಾವಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು. 19 ಕೆಲವು ಾರಿ ಆ
ಮೇಘವುಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂಪವಿತ್ರಗು ಾರದಮೇಲೆಇರುವಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಕೆಲವು
ದಿವಸ ಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಘವು ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಹೊ ಾ್ತರೆಯವರೆಗೂ ಇರುತಿ್ತತು್ತ; ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗ ಜನರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ೕಡವು ಚಲಿಸಿ ಾಗ ಅದು ಹಗ ಾಗಿರಲಿ ಾತಿ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಜನರು ಅದನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು. 22 ಆ ಮೇಘವು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನ ಾಗಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗ ಾಗಲಿ
ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಲಿ ನಿಂತರೆ ಅದು ನಿಂತಿರುವ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡೇ
ಇರುವರು. ಅದುಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗಅವರುಹೊರಡುವರು. 23ಹೀಗೆಯೆಹೋವನಸೂಚನೆಯಂತೆಜನರು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಪ್ರ ಾಣಮುಂದುವರಿಸುವರು. ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಜನರುಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

10
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಎರಡು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಾ ಾಗ
ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಲಬುಸ್ವರದಿಂದ ಊದಿಸು ಾಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರಬೇಕು. 4 ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ಊದಿಸಿದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾದಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಾತ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬೇಕು.
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5 “ಜನರ ಕುಲಗಳು ಾಳೆಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಆಭರ್ಟದಿಂದ ಊದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದಲನೆ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಆಭರ್ಟದಿಂದ ಊದಿಸು ಾಗ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 6ನೀವು
ಎರಡನೆಯ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸು ಾಗ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 7 ಆದರೆ ಜನಸಮು ಾಯವು
ಕೂಡಿಬರಬೇ ಾ ಾಗ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಲಬುಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲ್ಲಲ್ಲ.
8 ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಾತ್ರವೇ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ.

9 “ನೀವುಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡು ಾಗ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವುಉತ್ಸವ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ.”

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾಣ
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಘವು ಾ ಾನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 13ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ
ಸೂಚನೆಯಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಟ್ಟ ದಲನೆಯಸಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

14 ದಲು ಯೆಹೂದ ಾಳೆಯದ ಮೂರು ದಂಡುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.
16ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.

17ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ ಕುಲಗಳ ಗಂಡಸರು
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು.

18 ಅವರ ತರು ಾಯ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 20ದೆಗೂವೇಲನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಾದ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 21ಬಳಿಕ ಕೆ ಾತನ
ಕುಲದವರು ಹೊರಟರು. ಅವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆ ಾತ್ಯರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗ ಡನೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇತರ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಬಳಿಕ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಳೆಯದಿಂದ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 23ಪೆ ಾಚೂರನಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನುಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 24ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ
ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.

25ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದಿಂದಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪುಗಳುಹೊರಟವು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು ಾನ್
ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 26ಆಶೇರನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ರನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
27ನಫಾ್ತಲಿಕುಲಕೆ್ಕ ಏ ಾನನಮಗ ಾದಅಹೀರನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 28ಈರೀತಿ ಾಗಿಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
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29 ಹೋ ಾಬನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನು. ರೆಗೂವೇಲನು ೕಶೆಯ ಾವ.
ೕಶೆಯು ಹೋ ಾಬನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾವು

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ. ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಉ ಾ್ದರ ಾಗುವೆ; ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”

30ಆದರೆ ಹೋ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಜನರ
ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

31 ಆಗ ೕಶೆ, “ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡ. ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿರಬಹುದು.

32ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ,ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಲು
ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯುಮತೆ್ತ ಾಳೆಯ ಾಕಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು. 34ಅವರು ಾಳೆಯದೊಡನೆ
ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂಯೆಹೋವನ ೕಡವುಅವರಮೇಲಿರುತಿ್ತತು್ತ.

35ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ, ೕಶೆಯು,

“ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

36ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ೕಶೆಯು,

“ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಲ ಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

11
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು

1 ಜನರು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾಳೆಯದ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ೕಶೆಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಯಿತು.

3ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ತಬೇರ”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು

4 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಆಶಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹ ಮತೆ್ತ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ, “ನಮಗೆ ಾರು ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ?
5 ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಮೀನು, ೌತೆ ಾಯಿ, ಕಬೂರ್ಜು, ಈರುಳಿ್ಳಸೊಪು ್ಪ, ಈರುಳಿ್ಳ,
ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ ಇವುಗಳನು್ನ ಾವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6ಆದರೆ ಾವುಈಗನಮ್ಮಬಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈಮನ್ನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಬೇರೇನೂಇಲ್ಲ”ಎಂದರು. 7ಈಮನ್ನವು ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಾಳಿನಂತಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಅಂಟು ಪ ಾಥರ್ದಂತೆ ಾಣಿಸಿತು. 8 ಜನರು ಮನ್ನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
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ಬೀಸಿ ಅಥ ಾ ಒರಳಲಿ್ಲ ಕುಟಿ್ಟ, ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ
ರುಚಿಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲಮಂಜು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಅದರೊಂದಿಗೆಮನ್ನವೂಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

10 ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಗುಣಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಶಬ್ದವು
ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ೕಶೆಗೆ ಬಹಳ

ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 11 ಆಗ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಾಕೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದೆ? ಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಸರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನೇ? ಈಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಾರವನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕೆ ಾಕಿದೆ? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿ ೕ? ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾದಿಯು ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ,
ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಹೇಳುವೆ? 13 ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ ಾಂಸವನು್ನ
ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ! ಇಷು್ಟ ಜನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಂಸವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ
ದೊರಕೀತು? 14 ಇಷು್ಟ ಜನರ ಾರವನು್ನ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ನನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ. ಅದು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ
ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ. 15ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನು ಈ ದುರವಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಂದೂಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಂದೂನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆಕರೆದುತಂದುಅಲೆ್ಲೕ
ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊ. 17 ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದುಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಈ ಜನರ ಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಾರವನು್ನ ಹೊರಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವರು.
18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾಳೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಳೆ ನೀವು
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ‘ನಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವವರು ಾರು? ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ’ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೂರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ನೀವು ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ,

ಐದು ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, 20 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಓಕರಿಕೆ ಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ತನಕ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ‘ ಾವೇಕೆ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆವು?’ ಎಂದು ಆತನಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

21 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಇಲಿ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಗೂ್ಯ
ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಾಂಸ ಕೊಡುವು ಾಗಿಯೂ ಇವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವು ಾಗಿಯೂ
ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 22 ಾವು ಎ ಾ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಇಷು್ಟ ಜನರು ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗದು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಡಿದರೂ ಅದು ಇಷು್ಟ ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23ಆದರೆಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನಶಕಿ್ತಗೆಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು

ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ೕಶೆಯು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ

ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರು ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
25ಆಗಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ* ಆ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆಮತೆ್ತ ಅವರು ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲಿಲ್ಲ.

* 11:25: ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವರು ೕಶೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು.”
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26 ಎ ಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರು ಗು ಾರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ
ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 27 ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಎ ಾ್ದದ್ ಮತು್ತ
ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕು”
ಎಂದನು. (ಯೆಹೋಶುವನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗಿನಿಂದಲೂ ೕಶೆಯ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.)

29ಆದರೆ ೕಶೆಯು, “ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತೆಪಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನು್ನ
ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಾವಕಿ್ಕಗಳು
31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಾಳಿಯು ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂತು. ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಾರಿಬಂದವು.
ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯಬಹು ಾದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೂ ಾವಕಿ್ಕಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 32 ಜನರು ಎದು್ದ ಆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮರುದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನು
ಅರವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಜನರು ಾವಕಿ್ಕಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಹರಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

33 ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ಇನೂ್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತು್ತ ಾವಕಿ್ಕಗಳ ಸರಬ ಾಜು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 34ಈ ಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ
ಅ ಾ್ಯಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟರು.

35ಜನರು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

12
ಮಿ ಾರ್ಮಳುಮತು್ತ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟದು್ದ

1 ೕಶೆಯುಇಥಿ ೕಪ್ಯದಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾರಣಮಿ ಾರ್ಮಳೂಆರೋನನೂ
ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು. 2 ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾತ್ರ
ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ? ಆತನು ನ ್ಮಡನೆಯೂ ಾ ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 3 ( ೕಶೆಯು ಬಹಳ ದೀನ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ.

ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ದೀನ ಾಗಿದ್ದನು.) 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ
ಯೆಹೋವನು, ೕಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ, “ನೀವು ಮೂವರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ, ಆರೋನರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

5ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿ
ನಿಂತನು. ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಮಿ ಾರ್ಮಳನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಆರೋನನೂ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 6 ದೇವರು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅವನಿಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನುಅಥ ಾಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು. 7ಆದರೆ
ೕಶೆ ಡನೆ ಾನು ಆ ರೀತಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನು. ಅವನ

ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ. 8 ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೂ ಾಥರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡದೆ ನೇರ ಾಗಿಯೂ
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ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡಬಲ್ಲನು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ನೀವು ಾಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. 10 ಮೇಘವು
ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಿ್ದತು. ಆರೋನನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆಕೆಯ
ಚಮರ್ವುಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಚಮರ್ರೋಗ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.

11 ಆಗ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ
ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ. 12 ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಅಧರ್ ಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ, ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತ್ತ
ಮಗುವಿನಂತೆ ಈಕೆಗೆ ಆಗದಂತೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಾ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ದೇವರೇ, ದಯ ಾಡಿ ಈಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು”
ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ? ಾ ಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
ತರು ಾಯಆಕೆ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ಏಳು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು.
ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಇ ಾದನಂತರ, ಜನರು
ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

13
ಗೂಢಚಾರರು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶ ಇ ಾಗಿದೆ. ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಜನರು ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ೕಶೆಯು ಈ ಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4ಆ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ:

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಜಕೂ್ಕರನಮಗ ಾದ ಶಮೂ್ಮವ,
5ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೋರಿಯಮಗ ಾದ ಾಫಾಟ್,
6ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್,
7ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ೕಸೇಫನಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
8ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ನೂನನಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯ,
9ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಫೂವನಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಸೋದೀಯಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11 ೕಸೇಫನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಸೂಸೀಯಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕ.
12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್.
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದಮೀ ಾಯೇಲನಮಗ ಾದ ಸೆತೂರ್,
14ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಾಪೆಸೀಯನಮಗ ಾದ ನಹಬೀ,
15 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಕೀಯನಮಗ ಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ೕಶೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರ ಹೆಸರುಗಳು

ಇವೇ. ( ೕಶೆಯು ನೂನನಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
17 ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ

ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ 18 ಆ ದೇಶದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅಲಿ್ಲನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ ಅಥ ಾ ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ೕ ಅಥ ಾ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ೕ, 19ಅವರ ದೇಶ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ, ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿವೆ ೕ ಅಥ ಾ ಇಲ್ಲ ೕ, 20 ಭೂಮಿಯು ಾರ ಾದದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ಸರ ಾದದೊ್ದೕ,
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ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ ೕ ಅಥ ಾ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆಗ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಪ್ರಥಮಫಲದ
ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.)
21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ, ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಿಡಿದು ಲೆಬೊಹ ಾತಿನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬಿನವರೆಗೂ ದೇಶದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 22 ಅವರು ನೆಗೆವ್
ಮೂಲಕ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಚೋವನ್ ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಅಹೀಮನ್, ಶೇಫೈ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ
ಎಂಬವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ಅ ಾಕನ ಸಂತತಿಯವರು. 23 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕಡಿದರು. ಆ ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ
ಗೊಂಚಲಿತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೆಲವು
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ ತಂದರು. 24ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ
ಗೊಂಚಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

25 ಜನರು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
26 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ೕಶೆಗೂ ಆರೋನನಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ

ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಜನರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗಿ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಇಗೋ, ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಇಲಿ್ಲವೆ. 28 ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಾಗಿವೆ. ಾವು ಕೆಲವು ಅ ಾಕ್ಯರನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿದೆವು. 29 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರು ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾನ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ ೕದರ್ನ್ ನದಿಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಾಲೇಬನು ೕಶೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಜನರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, “ ಾವು ಹೋಗಿ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು ಸುಲಭ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದ ಜನರು, “ ಾವು ಆ ಜನರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡ ಾರೆವು, ಅವರು
ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 32 “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ದೇಶವು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಾಕ್ಷಸರಂತಿ ಾ್ದರೆ. 33 ಷಸ ಾದ ನೆಫೀಲಿಯರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು.
(ಅ ಾಕ್ಯರು ನೆಫೀಲಿಯ ಜನರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.) ಅವರ ಮುಂದೆ ಾವು ಮಿಡತೆಗ
ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಾವುಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬಂದೆವು” ಎಂದರು.

14
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಗಲೀ
ಅಥ ಾ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ. 3 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವು ಸತು್ತಹೋಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊಸ ದೇಶಕೆ್ಕ ತರುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ನಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4ಬಳಿಕಜನರು, “ ಾವುಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಮರಳಿಹೋಗೋಣ”ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದ್ದರು.

6 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೂ ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 14:7 220 ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 14:25

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದದು್ದ, 8ಅದು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ
ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳಬೇಡಿರಿ. ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ”ಅಂದರು.

10 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲೇಬನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ, 11 “ಈ ಜನರು ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವರು? ಾನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ
ನೋಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವರು? 12 ಸರಿ, ಾನು ಇವರಿಗೆ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ಈ ಜನಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವರು. 14 ಅದಲ್ಲದೆ, ಈ
ದೇಶದವರು ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಘವು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ
ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀನು ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಈ ಜನರನು್ನ
ಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 16 ‘ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯು ದೀಘರ್ ಾಗಿರಲಿ. 18 ನೀನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‘ಯೆಹೋವನು ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ಬಹುಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನು, ಅಪ ಾಧ, ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡನೆಯನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸದವನು, ತಂದೆಗಳ ಾಪಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾಲು ್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು’ ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವಿಯ ಾ್ಲ! 19 ಾವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಈ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಈಗಲೂ ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಾನು ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 21 ಆ ಾಗೂ್ಯ

ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುವ ನಿಶ್ಚಯ
ಾಕ್ಯದ ಆಣೆ, 22ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಡಿಸಿರುವ ಮ ಾ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪದೇಪದೇ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದ ಾರಣ, 23 ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಲೇಬನು ಅವರ ಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 25 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ
ಾ ಾನ್ಯರೂ ಆ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಮೂಲಕ
ಮರುಭೂಮಿಗೆಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ
26-27 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿದೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ. ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; 29 ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು
ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬೀಳುವವು. ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ
ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ ಾಯುವರು. 30 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಪರರ ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಭೋಗಿಸುವರು.
32 ನೀವಂತೂ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವಿರಿ. ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಶವಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ್ಲ
ಪಯರ್ಂತರ ಬೀಳುವವು.

33“ ‘ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳುಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ನೀವು ಾಯುವತನಕ
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವರು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ
ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿ, ದಿನ ಒಂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದಮೇರೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ.’

35 “ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತು. ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ
ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆಈ ಾತಿನಮೇರೆಗೆಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36-37 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆ
ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದರವರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದ ಹತು್ತ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾ್ಯಧಿಗೊಳ ಾಗಿ ಸತ್ತರು. 38 ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಸತ್ತರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಧಿಯು ತಗಲಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

39 ೕಶೆಯು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳ ಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.
40 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಜನರು ಎದು್ದ, “ ಾವು ಾಪ ಾಡಿರುವುದು ನಿಜ. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಾವುಈಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
41 ಆದರೆ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ?

ನೀವು ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 43 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾನ್ಯರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಅಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಾರಣ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಆದರೆ ಜನರು ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು.
ಆದರೆ ೕಶೆಯೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 45 ಆಗ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಇಳಿದುಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಹೊ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಸಂಹರಿಸಿದರು.

15
ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು: ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನಂತರ
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3 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಡಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದರೂ ಅಥ ಾ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ ಹರಕೆಯ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ ಅಥ ಾ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ
ನಿಯಮಿತ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ 4 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 5 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ತರಬೇಕು. ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಒಂದೊಂದು
ಕುರಿ ಂದಿಗೆ ಇದನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

6“ನೀವುಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರುಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದಆರು ಸೇರು
ಒಳೆ್ಳಯ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 7 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಕೆಯಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವವನು 9 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 10 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು, ಹೋರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂಇದನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು. 12ನೀವುಸಮಪಿರ್ಸುವಪಶುಗಳಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರವೇ

ಒಂದೊಂದು ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು.
13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸ್ವದೇಶಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ

ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲ ಾವನೇ ಆಗಲಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಪರದೇಶಿಯರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಪ್ರ ಾಣ ವಿಧಿಗಳಿರಬೇಕು.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19ನೀವುಆದೇಶದಭೂಮಿಯಬೆಳೆಯನು್ನ
ಅನುಭೋಗಿಸು ಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಧಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಾಗಿ
ಾದಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕಣಕದಿಂದ ಾಡುವ ದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

22-23 “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು: 24ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದಮತು್ತ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಾ ಾಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
25“ಈರೀತಿಯಲಿ್ಲಇಸೆ್ರೕಲರಇಡೀಸಮು ಾಯದವರಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಾಜಕನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ತ ಾ್ಪಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದರು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು; ಾಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಡಿದ ಆ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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27 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಆಡನು್ನ ದೋಷ
ಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ಆಗ ಾಜಕನು ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. 29 ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ
ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.

30 “ಆದರೆ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. 31ಆಮನುಷ ್ಯನುಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ
ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.”

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಮನುಷ ್ಯನು
32 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ

ಜನರು ಕಂಡರು. 33 ಕಂಡವರು ಅವನನು್ನ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಮತು್ತ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 34 ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇ ಾದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

35 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆಗ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಜನರು ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದ
37 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 38 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನನ್ನ

ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆಒಂದುಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಬಟೆ್ಟಗಳಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ
ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 39ಈ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ
ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಮತು್ತ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೀವು ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಾದ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. 41ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ.”

16
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

1 ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಓನ್ ಎಂಬವರು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು.
(ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗನು, ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನ ಮಗನು. ಕೆ ಾತನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮ್ ಇವರು ಎಲೀ ಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಓನನು ಪೆಲೆತನ ಮಗನು.
ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಓನ್ ಇವರು ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು.) 2 ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನಿ್ನತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಅವರು ಜನರಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು, ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ
ಅತಿ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೇ.
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ಯೆಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ೕಶೆ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆಲದವರೆಗೆ ಾಗಿ 5 ಕೋರಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಾವನು ಯೆಹೋವನವನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸುವನು.
ಾವನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸುವನು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ

ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರಹನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು: 7 ಾಳೆ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಮೇಲೆಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಾಕಿರಿ

ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೊ ಅವನೇ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಾದವನು. ಲೇವಿಯ ಾದ ನೀವು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು

8 ೕಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸವರ್ಸಮೂಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರಗೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 10ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೂ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಗ ಾದಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೂಯೆಹೋವನುಅವ ಾಶಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಈಗನೀವು
ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂ ಾಲಕರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ಆರೋನನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ? ಇಲ್ಲ! ಹೀಗಿರಲು ಆರೋನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಎಲೀ ಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅಬೀ ಾಮನನೂ್ನ
ಕರೇಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುವುದು ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವೆ ೕ? 14 ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಕೆ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು? ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಹೊಲಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರ ೕತೋಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ! ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ
ರೀತಿ ೕಸ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15ಇದರಿಂದ ೕಶೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೂ
ತೊಂದರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಾನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ,
ಅವರ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಮನವಿ ಾಡಿದನು.

16 ಆಗ ೕಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರು ಾಳೆ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆರೋನನೊಡನೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 17ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೂಪ ಾಕಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಾಗೆಯೇ ನೀನೂ ಆರೋನನೂ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಕಿ ೕಶೆ ಆರೋನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಕೋರಹನು ತಮಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು.

20ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 21 “ಈಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಈಗ ಾಶ ಾಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
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22 ಆದರೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಾಗಿ, “ದೇವರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ದಯ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಜ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಕೇವಲ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 24 “ಜನರಿಗೆ ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ೕಶೆಯು ಎದು್ದ ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 26 ೕಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, “ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ
ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ಇವರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರ
ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವೂ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27ಆದ್ದರಿಂದಜನರು ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಹೋದರು.
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರೊಡನೆ,ಮಕ್ಕ ಡನೆಮತು್ತ ಕೂಸುಗ ಡನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

28ಆಗ ೕಶೆಜನರಿಗೆ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂಯೆಹೋವನೇ
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು
ಾ ಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 29 ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಾಯುವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂಭವಿಸುವಅಂತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಪೂವರ್ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು
ಇವರನೂ್ನ ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗುವುದರಿಂದಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾದರೆ, ಇವರು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದನು.

31 ಕೂಡಲೇ, ಆ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು. 32 ಭೂಮಿಯೇ ಾಯಿತೆರೆದು ಅವರನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತೊ ಎಂಬಂತೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರನು್ನ ಕೋರಹನ ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 33 ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಜೀವ ಸ ಾಧಿ ಾದರು. ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ
ಅವರೊಡನೆ ಭೂಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಅವರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ
ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಾದರು!

34 ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, “ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ!” ಎಂದುಕೊಂಡು ಾ ಾ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

35 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟುಬಂದು ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

36ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 37“ ಾಜಕ ಾದಆರೋನನಮಗಎ ಾ್ಲಜಾರನುಸುಟು್ಟಹೋದವರ
ನಡುವೆಯಿಂದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ದೂರಕೆ್ಕ ಚೆಲು್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳು. 38 ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಆ ದೋಷಿಗಳ ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ತಗಡುಗ ಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಸುಟು್ಟಹೋದವರಿಂದ ತರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಾಮ್ರದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗ ಾಗಿ ಹೊಡಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 40 ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬದವನು ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕತಕ್ಕದು್ದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಾಕಿದರೆಅವರು ಕೋರಹಮತು್ತ ಅವನ
ಹಿಂ ಾಲಕರಂತೆ ಾಯುವರು ಎಂಬುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಮುಚ್ಚಳವು ನೆನಪು ಾಡುವ ಗುರು ಾಯಿತು.

ಆರೋನನು ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದು್ದ
41 ಮರುದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ನೀವೇ ಯೆಹೋವನ

ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸಿದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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42 ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ, ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ೕಡ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. 43 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಮುಂದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

44ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 45 “ಆ ಜನರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ದೂರಹೋಗಿರಿ. ಾನು ಈಗ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
46 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಗಿ ಈ ಜನರೊಳಗೆ ೕರ ಾ್ಯಧಿ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಧೂಪ ಾಕಿ ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47 ೕಶೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದವರ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ
ಓಡಿಹೋ ಾಗ, ೕರ ಾ್ಯಧಿ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅವನು ಧೂಪ ಾಕಿ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು. 48 ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ನಡುವೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಯಿಲೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 49 ಕೋರಹನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ಸತ್ತವರು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ. 50 ಾಯಿಲೆಯು ನಿಂತುಹೋ ಾಗ, ಆರೋನನು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು.
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ಆರೋನನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೇವರು ಾ ೕಕರಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು:
ಅವರ ಕುಲಗಳ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಾ ಕುಲಪ್ರ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು.
3 ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀನು ಆ ಕುಲಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲಅಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಒಡಂಬಡಿಕೆಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮುಂದೆಇಡಬೇಕು.
5 ಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ದೂರುಗಳನು್ನ ಾನು ಹೀಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.”

6ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡ ಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ,
ಒಬ್ಬ ಕುಲಪ್ರ ಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಿನಂತೆ, ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ
ಆರೋನನ ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7 ೕಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು. ಆರೋನನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೇವರು ಾ ೕಕರಿಸಿದು್ದ

8ಮರುದಿನ ೕಶೆ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಲೇವಿಕುಲದ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ
ಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂವರಳಿ ಾ ಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. 9 ೕಶೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರ ಾನರು ಆ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

10 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆರೋನನ ಕೋಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದಿಡು. ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು, ಇವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಪ್ರ ಾರವೇ ೕಶೆ ಾಡಿದನು.

12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾವೆಲ್ಲರು ಾ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಾಶ ಾಗುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 13ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಯುತೆ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಾಯರ್ಗಳು
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1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಹೊಲಸುತನ
ನಡೆದರೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಅದರ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಾಜಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಹೊಲಸುತನ ನಡೆದರೆ, ನೀನು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಅದರ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಲದವರೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ; ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮುಂದೆ ಇರು ಾಗ ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವರು. 3 ಆ ಲೇವಿಯರು ನಿನಗೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮುಟ್ಟ ಾರದು;
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವರೂ ಾಯುವರು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ. 4 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ
ಾಯಬೇಕು ಮತು್ತ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಾರೂ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಗಿಗ ಾಗಿರ ಾರದು.

5 “ ಾನು ಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದಂಡಿಸದಂತೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 6 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಾನೇ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹು ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ದರೆ ಆರೋನನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಪುತ್ರರೂ ನಿಮ್ಮ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾವನೂಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ
ಕೆಲಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲೀ ತೆರೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೀವು
ಬಿಡಕೂಡದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ
ಾವ ಾದರೂ ಾಜಕತ್ವದ ಈ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.”
8ಆಗಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನಗೆಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮವೇ.
9ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡದೆ ಉಳಿಸಿರುವ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯಬೇ ಾದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳು, ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳು,
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಪರ್ಣೆಗಳು
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ. 10 ನೀವು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳೆಂದು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

11 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠ ಾ ಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ
ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾ ಾಗಿ
ಕೊಡುವೆನು.

12 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರಥಮಫಲದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ, ಾನ್ಯ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ತರುವ ಪ್ರಥಮಫಲವು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನಊಟ ಾಡಬಹುದು.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿದೆ.
15 “ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದದು್ದ

ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪಶುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೂ
ಬದ ಾಗಿ ನೀನು ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳನು್ನ ಈ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

17 “ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಆಕಳಿ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಆಡಿ ಾಗಲಿ ಈಡನು್ನ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆ ಪಶುಗಳು
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾದ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. 18 ಆದರೆ
ಅವುಗಳ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಎದೆಯ ಾಗ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿವೆ.
19 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ ನಿನ್ನ ನಂತರದ ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.”

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಅವರ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾವ ಾಲೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಾಲೂ ಾಗವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

21 “ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಡುವ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನ ದ ಾಂಶವನು್ನ ಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಾ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 22ಈಗಿನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಬರಕೂಡದು; ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಯುವರು. 23 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದಂಡನೆಯನು್ನ

ಅವರೇ ಪಡೆಯುವರು. ಈಗಿನಿಂದ ಇದೇ ಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಳೆ. ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾವ ಾಲೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಲೇವಿಯರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಇದೇ ಾರಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 26 “ನೀನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು:
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕೊಡುವ ದ ಾಂಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಲೆಂದು ಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದ ಾಂಶ ಕೊಟಾ್ಟಗ ನೀವು ಆ ದ ಾಂಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 27 ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲು ಕಣದಲಿ್ಲನ ದವಸವನು್ನ, ಾ್ರ ಆಲೆಯಿಂದ
ರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 28 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ ಹತ್ತನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹತ್ತನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 29 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ನೀವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಡಬೇಕು.

30 “ ೕಶೆಯೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಆ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಗವನು್ನ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾಗ, ಲೇವಿಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಣದ ಉ ಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ ಾ್ರ ಆಲೆಯ
ಉ ಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 31ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು
ಎಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಇದು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿದೆ. 32 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಂಕಟದ
ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ ಾನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.”

19
ಕೆಂಪು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ನಿಯಮವಿದು. ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಹಸುವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ ಹಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾವ ಾಯಗಳಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಆ
ಹಸುವು ಎಂದಿಗೂ ನೊಗವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರ ಾರದು. 3 ಅದನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ.
ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಗೆದು ಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ
ವಧೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
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ಮುಂ ಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ಹಸುವನು್ನ ಚಮರ್, ಾಂಸ, ರಕ್ತ
ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸುಡಿಸಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ದೇವ ಾರು ಮರದ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ಗಿಡದಎಳೆಕೊಂಬೆಯನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ
ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. 7ಆ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿದ
ನಂತರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
8ಆಹಸುವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
9 “ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾದವನೊಬ್ಬನು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದದು್ದ.

10 “ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
“ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ.

11 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
12 ಅವನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಿರುಗಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 13 ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ ್ಯ ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ವಿಶೇಷ ನೀರು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಡದ ಾರಣ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ಅವನ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವುದು.
ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

14 “ ಾವ ಾದರೂ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮವಿದು: ಒಬ್ಬನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರೆ, ಆ ಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮತು್ತ ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 15ಮತು್ತ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 16 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತವನ ಶವವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹಜ ಾಗಿ ಸತ್ತವನ ಶವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೂಳೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಸ ಾಧಿಯ ಾ್ನಗಲಿಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರವನು.

17“ಆದ್ದರಿಂದಅಶುದ್ಧ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಯಜ್ಞದಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. 18ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬನು ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಎಳೆಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಾತೆ್ರಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಸತ್ತವನ ದೇಹವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ದೇಹವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಸತ್ತವನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಲೇಬೇಕು.

19 “ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನ
ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

20 “ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 21 ಇದು ನಿಮಗೆ
ಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು;
ಮತು್ತ ಆ ನೀರನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 22 ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಮುಟು್ಟವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ
ಮಟು್ಟವವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.”

20
ಮಿ ಾರ್ಮಳಮರಣ

1 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯವು ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವರು
ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಸತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಯಿತು.

ೕಶೆಯ ತಪು ್ಪ
2 ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ೕಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. 3 ಜನರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾದ ಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ತಗ ಾವೂ

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಾಕೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ ಾಯಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಇಚಿ್ಛಸುತಿ್ತೕ ೕ?
5ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ ಕರೆತಂದೆ? ಈಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ?
ಇಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ ಅಂಜೂರ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ಾಗಲಿ ಾಳಿಂಬೆ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರೂ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ಆಗಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು.

7ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ, 8“ಬಳಿಕನೀನುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದಆರೋನನು
ಜನರನು್ನ ಬಂಡೆಯಮುಂದೆಸಭೆಸೇರಿಸಿ,ಜನರಮುಂದೆಆಬಂಡೆಗೆ ಾ ಾಡು. ಆಗನೀರುಬಂಡೆಯಿಂದ
ಹರಿಯುವುದುಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಕೋಲು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ೕಶೆ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10 ಜನರು ಬಂಡೆಯ ಮುಂದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ೕಶೆ
ಆರೋನರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ೕಶೆ, “ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಈಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ
ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಾವು ಾಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 11ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಲನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಎರಡು ಾರಿ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರೆಯಿತು.

12ಆದರೆಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದವ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾದ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು “ಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗ” ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು
ಇದೇ.
ಎದೋಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

14 ೕಶೆಯು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,

“ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ: ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದದೂ್ದ ಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಬಹು ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದದೂ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. 16 ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡ ಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.

“ಈಗ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶೆಂಬ ಊರಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
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ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಟುವ ತನಕ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

18ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಾಟಿಹೋಗಕೂಡದು. ಾಟುವು ಾದರೆ,
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ ಾವು ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹೋಗುವೆವು. ಾವೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ

ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ನಮಗೆಕೇವಲನಡೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಲುಅನುಮತಿಕೊಡಿ.
ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ಮತೆ್ತ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು. 21ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಾದು ಹೋಗಲು ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಹೋದರು.

ಆರೋನನಮರಣ
22 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 23 ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವು

ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 24 “ಆರೋನನು ಸತು್ತ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಆರೋನನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 “ಈಗ ನೀನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾ. 26ಆರೋನನಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅವನಿಂದತೆಗೆದುಅವನಮಗ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನಮೇಲೆ ಾಕು.
ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು. ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಜಾರ
ಇವರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು.
28 ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠ ಾ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು. ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದರು. 29 ಆರೋನನು ಸತ್ತನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಆರೋನನಿ ಾಗಿಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೋಕಿಸಿದನು.

21
ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ

1 ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾದಿನ ಾಜನು ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ಾರೀಮಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು, “ ಾವು ಈ ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಾವು ಅವರ
ಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.
3 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಅವರು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

ಾಮ್ರದ ಸಪರ್
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4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಎದೋಮ್ ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮ ತಪಿ್ಪದರು. 5 ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ೕಶೆಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತ “ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಲೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಾಕೆ ಬರ ಾಡಿದೆ? ಇಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ,
ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಈನಿ ಾ್ಸರ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವುಗಳು
ಅವರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸತ್ತರು. 7 ಆಗ ಜನರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು
ನಿನಗೂಯೆಹೋವನಿಗೂವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಸಪರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದತೊಲಗಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ೕಶೆ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ
ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು, ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವನು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಾಮ್ರದಿಂದ ಸಪರ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದನು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆ ಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ
ಬದುಕಿಕೊಂಡನು.
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ೕ ಾಬಿಗೆ

10ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓಬೋತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11ಬಳಿಕ
ಅವರು ಓಬೋತಿನಿಂದ ಇಯೆ್ಯೕ ಅ ಾರೀಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಇದು ೕ ಾಬಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಬಳಿಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ

ಅಂದರೆ ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ಗಡಿ ಾಗಿದೆ. 14 ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
“ಯೆಹೋವನಯುದ್ಧಗಳು” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ,

“ಸೂಫದಲಿ್ಲರುವ ಾಹೇಬನು್ನ, ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಕೂಡುವ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ 15 ಆರ್ ವಸತಿ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ೕ ಾಬಿನ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆ.
16ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. “ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ

ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಈ ಾವಿಯ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. 17ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು:

“ ಾವಿಯೇ,ಉಕು ್ಕ ಾ್ತ ಾ!
ಜನರೇ,ಅದರ ಕುರಿತು ಾಡಿ!

18ಪ್ರ ಾನರು ಈ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಈ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದಮತು್ತ ಕೋಲುಗಳಿಂದಈ ಾವಿಯನು್ನ ಅಗೆದರು.”

ಆಮೇಲೆಜನರು “ಮ ಾ್ತನ”ಎಂಬಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಹೊರಟರು. 19ಬಳಿಕಅವರುಮ ಾ್ತನದಿಂದ
ನಹಲೀಯೇಲಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ ಾ ೕತಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. 20ಜನರು ಾ ೕತಿನಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಪಿ ಾ್ಗ

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆಮರುಭೂಮಿಯು ಾಣುವುದು.
ಸೀಹೋನ್ಮತು್ತ ಓಗ್

21ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅ ೕರಿಯರಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು
ಅರಸನಿಗೆ,
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22 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿ ಾಗಲಿ ಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾವ ಾವಿಗಳಿಂದಲೂ ಾವು ನೀರು
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವ ತನಕ ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಮರುಭೂಮಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಯಹಜ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿತು.

24ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮೇರೆಯವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ರ ಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 26 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಹೋನನು ದಲಿನ ೕ ಾಬ್ಯರಅರಸನೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು.
ಸೀಹೋನನು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಆ ಾಜನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
27ಆದ ಾರಣ ಾಡುವವರು ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ:

“ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ, ಾ! ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.

28ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲರುವ ‘ಆರ್’ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
ಅದು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು.

29 ೕ ಾಬೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಕೆ ೕಷಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ಾಶ ಾದಿರಿ.

ಅವನಪುತ್ರರು ಓಡಿಹೋದರು.
ಅ ೕರಿಯ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಅವನಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.

30ಆದರೆ ಾವು ಆ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿನವರೆಗಿರುವ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಾಶೀಮಿನಿಂದ ನೋಫಹದ (ಮೇದೆ ಾದ ಹತಿ್ತರ) ವರೆಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾವು
ಾಶ ಾಡಿದೆವು.”

31ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ ಾಕಿದರು.
32 ೕಶೆಯುಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ

ನಂತರ,ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಸುತ್ತಲಿರುವಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

33 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿ ಾ ಾನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಆಗ
ಾ ಾನಿನಅರಸ ಾದ ಓಗನು ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಬಂದನು.

34 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
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ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ಇವನಿಗೂ ಸಹ
ಾಡುವಿರಿ”ಅಂದನು.
35 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಗನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

22
ಬಿ ಾಮನುಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು

1ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಟು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿದ್ದ ದರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದನು. 3 ೕ ಾಬ್ಯರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರು.
4 ೕ ಾಬ್ಯರುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ಈಜನಸಮೂಹವುನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಎಲ್ಲವನೂ್ನ

ಹೋರಿಯಂತೆ ಾಶ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರಅರಸನೂಚಿ ್ಪೕರನಮಗನೂಆದ ಾ ಾಕನು, 5ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದಬಿ ಾಮನನು್ನ

ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬಿ ಾಮನು ಯೂಫೆ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿ
“ಪೆತೋರ್” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಬಿ ಾಮನ ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾ ಾಕನು ತನ್ನ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿ ಾಮನಿಗೆ,

“ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಈ ಜನಕೆ್ಕ ಾಪಕೊಡಬೇಕು, ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ ಆಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿ ೕ ಅವನುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವನೆಂದೂ ನೀನು ಾವನನು್ನ ಶಪಿಸುವೆ ೕ ಅವನಿಗೆ
ಸೋ ಾಗುವುದೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಬಿ ಾಮನ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಕೊಡಲು
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

8 ಬಿ ಾಮನು, “ಈ ಾತಿ್ರ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತನು್ನ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಆ ಾತಿ್ರ ಬಿ ಾಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

9 ದೇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

10 ಬಿ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಅಂದರೆ ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 11 ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರು
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗನೀನು ಬಂದು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ,
ಾನುಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಮತು್ತ ಓಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆಎಂಬು ಾಗಿಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗ ಾರದು, ಆ ಜನರಿಗೆ
ಾಪಕೊಡ ಾರದು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13ಮರುದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗಬಿ ಾಮನುಎದು್ದ ಾ ಾಕನಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಸ್ವಂತದೇಶಕೆ್ಕಹಿಂದಕೆ್ಕಹೋಗಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರಲುಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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14 ೕ ಾಬ್ಯರ ಾಯಕರು ಾ ಾಕನಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ, “ಬಿ ಾಮನು ನ ್ಮಡನೆಬರಲು ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

15ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16ಇವರು
ಬಿ ಾಮನಬಳಿಗೆಬಂದುಅವನಿಗೆ, “ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವ ಾವುದಕೂ್ಕ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. 17 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಡಿದರೆ,
ಾನು ನಿನಗೆ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ಬಂದು, ನನ ಾಗಿ ಈ ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
18 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ ಾ ಾಕನು ನನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ

ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನೇನೂ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಾನು ಚಿಕ್ಕ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ

ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡ ಾರೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ಇತರ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಈ ಾತಿ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ತ ್ಮಡನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾ್ವನಿಸಲುಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೀನುಅವರೊಂದಿಗೆಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನುಹೇಳುವುದನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿ ಾಮನುಮತು್ತ ಅವನ ಕತೆ್ತ
21 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಹೊರಟನು. 22ಬಿ ಾಮನು ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ತೆ ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳಿದ್ದರು.
ಬಿ ಾಮನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

23 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ
ನೋಡಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಯಲಿನ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು
ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಅವನಿಗೆ ದೂತನು ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎರಡು ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿರಿ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. 25ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯುಯೆಹೋವನದೂತನನು್ನ
ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಬಿ ಾಮನ ಾದವು ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಿ ಾಮನು ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.

26ಬಳಿಕಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮತೆ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕತೆ್ತಯು ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಹೊರಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇನೂ್ನ ಕಿರಿ ಾದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 27ಕತೆ್ತಯುಯೆಹೋವನದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಬಿ ಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಹೊಡೆದನು.

28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕತೆ್ತಗೆ ಾ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು
ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

29 ಬಿ ಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಈಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ”ಅಂದನು.

30ಅದಕೆ್ಕ ಕತೆ್ತಯು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕತೆ್ತ. ಅನೇ ಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದನೀನು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಅದು ನಿಜ”ಅಂದನು.
31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತಿರುವ ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು
ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದವರೆಗೂ ಾಗಿಸಿದನು.
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32ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ಸಲವೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ಆ
ಕತೆ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಲ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಾಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವು ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಾಯಕರೊಡನೆ ಹೋದನು.

36 ಬಿ ಾಮನು ಬರುತಿ್ತರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾ ಾಕನು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ದೇಶದ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾ್ಯಬರ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು. 37 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಸರದಿಂದ
ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀನು ಆಗಲೇ ಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
38 ಬಿ ಾಮನು, “ ಾನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.
39ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನೊಡನೆ ಕಿಯರ್ತ್ ಹುಚೋತಿಗೆ ಹೋದನು. 40 ಾ ಾಕನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಬಿ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

41ಮರದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಾ ೕತ್ ಾಳ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

23
ಬಿ ಾಮನ ದಲನೆಯಸಂದೇಶ

1ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೀನು ಏಳುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳುಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಅಂದನು. 2 ಾ ಾಕನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಾ ಾಕನೂ
ಬಿ ಾಮನೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಾಗ, 3 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಾನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಆತನು ನನಗೆಪ್ರಕಟಿಸುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು”ಎಂದು ಹೇಳಿಮರವಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ದಿಣೆ್ಣಗೆ ಹೋದನು.

4ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ಏಳುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಠದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಆಗಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ
ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನು
ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಮಿನಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.

‘ನೀನು ಬಂದು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಶಪಿಸು;
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡು’ ಎಂದು ಾ ಾಕನು ಹೇಳಿದನು.
8ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾಗ

ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಮೇಲೆ ಾಶನವನು್ನ ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾಶನವುಅವರಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
9ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು;

ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ

ಬೇರೆ ಾದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
10ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಲು ಾಗವ ಾ್ನದರೂ ಾರೂ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರರು.
ಸಜ್ಜನ ಾದ ಅವರು ಾಯುವ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಯಲು ಬಯಸುವೆ.

ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅಂತ್ಯ ನನಗೂಉಂಟಾಗಲಿ.”

11 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದು್ದ! ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ಹೇಳ ಾರದೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಾ ಾಕನು, “ದಯ ಾಡಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ
ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಣಿಸದೆ ಕಡೇ ಾಗವು ಾತ್ರ ಾಣಿಸುವುದು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅವರನೆ್ನೕ ಶಪಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಹೀಗೆ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ
“ ಾವಲು ಾರರ ಬೆಟ್ಟಗಳು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇದು ಪಿ ಾ್ಗ ಪವರ್ತಶೆ್ರೕಣಿಯ
ತುದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

15 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ,
“ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 17 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಪೀಠದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದರು. ಾ ಾಕನು, “ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಎರಡನೆಯಸಂದೇಶ

18ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು,

“ ಾ ಾಕನೇ, ಎದು್ದನಿಂತು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನೇ, ಕೇಳು:

19ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ;
ಆತನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಾನವನಲ್ಲ;
ಆತನಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಾಡಿಯೇ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

20ಆ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು;
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ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
21 ಾಕೋಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂಇಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವ ಆಪತು್ತ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ದೇವರು.

ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
22ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಅವರು ಾಡು ಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
23ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಕೋಬನ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಕುನ ನೋಡುವವರು ಇಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ.
ಜನರು, ಾಕೋಬನಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:

‘ದೇವರು ಾಡಿದಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ!’
24ಆ ಜನರು ಾ್ರಯಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರು.

ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಸಿಂಹವು ತನಗೆ ಬಲಿ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರುವವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

25ಆಗ ಾ ಾಕನುಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನುಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂಬೇಡ,ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂಬೇಡ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ?” ಅಂದನು.
27 ಆಮೇಲೆ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು

ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಅಪೇ ಪಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಾ ಾಕನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ “ಪೆಗೋರ್” ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

29 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಏಳು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಾ ಾಕನು ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪೀಠದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

24
ಬಿ ಾಮನಮೂರನೆಯಸಂದೇಶ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಆಸೆಯೆಂದು ಬಿ ಾಮನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಾಮನು ದಲಿನಂತೆ ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಬಿ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ
ಹೀಗೆಂದನು:
“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಾನು ನೋಡುವುದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದೆನು.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವುದನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

5 “ ಾಕೋಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ!
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳ ರಮ್ಯ ಾಗಿವೆ!
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6ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು ಕಣಿವೆಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು ನದಿಯಬಳಿಯಿರುವ ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳುಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಸು ಾಸನೆಯ ದೆಗಳಂತೆಯೂ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ದೇವ ಾರಿನಮರಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

7ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು;
ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಾಕಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ಆ ಾಗ್ ಎಂಬವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯವು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು.

8 “ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮೆ್ಮ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವರು. ಅವರ ಾಣಗಳು ಅವರ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವು.

9ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ

ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವರು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರಿಗೆ ಧೈಯರ್ವಿದೆ?

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುವನು.”

10 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗ ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12-13 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ ಾ ಾಕನು, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ಾಡ ಾರೆನು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾ ಾಡುವೆನೆಂದು
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 14 ಆಗಲಿ, ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಮುಂದೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಕೊನೆಯಸಂದೇಶ

15ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು:

ಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
16 ಾನು ದೇವರಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ,

ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳುಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.
ಾನು ದೇವರ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17 “ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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ಆದರೆಈಗಲ್ಲ. ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲ.
ಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಂದು ಬರುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.

ಅವನು ೕ ಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.
ಆಅರಸನು ಶೇತನಪುತ್ರರೆಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.

18ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಎದೋಮ್ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿ ಾದ ಸೇಯೀರನ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.

19 “ ಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ಹೊಸ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.
ಆಅರಸನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.”

20 “ತರು ಾಯಬಿ ಾಮನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯವರು;

ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.”

21ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ ಯ ಗೂಡಿನಂತೆ*
ಸುರ ತ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ.

22ಆದರೆ ಕೇನ್ಯರೇ,ಅಶೂ್ಶಯರ್ವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯ ಾಗ
ಅದು ಾಶ ಾಗುವುದು.”

23ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:

“ದೇವರು ಇದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಾರೂಉಳಿಯರು.
24ಸೈಪ್ರಸ್ ನ ತೀರಗಳಿಂದ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವವು.

ಅವರು ಅಶೂ್ಶಯರ್ವನೂ್ನ ಏಬೆರವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;
ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಾಶ ಾಗುವರು.”

25ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಾ ಾಕನೂ ಸಹ ಹೊರಟುಹೋದನು.

25
ಪೆ ೕರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ಾಸಿಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೕ ಾಬ್
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 2-3 ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಔತಣಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಪೆಗೋರ್ ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದರು. ಹೀ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.
* 24:21: ಗೂಡು ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು “ಕೇನ್ಯರು” ಎಂಬಉಚಾ್ಛರಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
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4 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ಾಯಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಣುಗಂಬಕೆ್ಕ ಏರಿಸು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು, ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಪೆಗೋರದ ಾಳನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಜನರನೂ್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀವುಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳನು್ನ ತನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅವನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 7 ಕೂಡಲೇ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ ಮ್ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆದ
ಫೀನೆ ಾಸನು ಸಭೆಯ ನಡುವೆಯಿಂದೆದು್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ಆ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನೂ್ನ ಆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ತಿವಿದುಕೊಂದನು. ಆಗಇಸೆ್ರೕಲರಿಗುಂಟಾದ ಾ್ಯಧಿನಿಂತುಹೋಯಿತು. 9ಆ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಒಟು್ಟ24,000
ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು.

10-11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನೇ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮೇರೆಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ ಮ್ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಫೀನೆ ಾಸನು ನನ್ನ
ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

12ಆದ ಾರಣ ಾನುಅವನಸಂಗಡಸ ಾ ಾನದಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದುಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಸು; 13 ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದ
ಜಿಮಿ್ರೕ. ಇವನು ಾಲೂ ಎಂಬವನ ಮಗ. 15 ಹತ ಾದ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಹೆಸರು ಕೊಜಿ್ಬೕ. ಅವಳು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದಜೂರ್ಎಂಬವನಮಗಳು.

16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. 18 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿಪೆಗೋರನಘಟನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾಯಕನೊಬ್ಬನಮಗಳೂ
ತಮ್ಮ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೊಜಿ್ಬೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪೆಗೋರಿನ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಯಿಲೆಉಂಟಾ ಾಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು.”

26
ಜನರು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

1 ಆ ೕರ ಾ್ಯಧಿ ನಿಂತಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೂ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, 2 “ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸುಳ್ಳವರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ
ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ೕಶೆ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 4 “ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀವು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.”
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5ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಜನರು: (ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.)
ಹನೋಕನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹನೋಕ್ಯರು;
ಪಲೂ್ಲವಿನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಪಲೂ್ಲವಿನವರು;
6ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು;
ಕಮೀರ್ಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಕಮೀರ್ಯರು.

7ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 43,730.

8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀ ಾಬ್. 9 ಎಲೀ ಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ಾ ಾನ್,
ಅಬೀ ಾಮ್ಎಂಬವರೆ. ಕೋರಹನ ಗುಂಪಿನವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರೇ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀ ಾಮ್. 10 ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಕೋರಹನನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು
ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಇತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಂಟಾಗುವ ಾಗೆ
ಾಡಿತು. 11ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನಮಕ್ಕಳು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

12ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ನೆಮೂವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು;
ಾಮೀನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಮೀನ್ಯರು;
ಾಕೀನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಕೀನ್ಯರು;

13ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು;
ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ೌಲ್ಯರು.

14ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,200.

15 ಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಚೆ ೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಚೆ ೕನ್ಯರು;
ಹಗಿ್ಗೕಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು;
ಶೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂನೀಯರು;
16ಒಜಿ್ನೕಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು;
ಏರೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏರೀಯರು;
17ಅರೋದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಆರೋದ್ಯರು;
ಅರೇಲೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅರೇಲೀಯರು.

18 ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500.

19-20ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೇಲಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೇ ಾನ್ಯರು;
ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು;
ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು.
(ಯೆಹೂದನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಏರ್ಮತು್ತ ಓ ಾನನು ಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.)

21ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು,
ಾಮೂಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಮೂಲ್ಯರು;

22ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 76,500.

23ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ತೋಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ತೋ ಾಯರು;
ಪುವ್ವನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಪೂನ್ಯರು;
24 ಾಶೂಬನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಶೂಬ್ಯರು;
ಶಿ ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶಿ ್ರೕನ್ಯರು.
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25ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 64,300ಮಂದಿ.

26ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಸೆರೆದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು;
ಏಲೋನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏಲೋನ್ಯರು;
ಯಹಲೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯಹಲೇಲ್ಯರು.

27ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 60,500

28 ೕಸೇಫನಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮನಸೆ್ಸಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. 29ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಕುಟುಂಬಗಳು:
ಾಕೀರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಕೀಯರ್ರು;
ಾಕೀರನಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರು.

30ಗಿ ಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವರು:
ಈಯೆಜೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು;
ಹೇಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು;
31ಅಸಿ್ರೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್ಯರು;
ಶೆಕೆಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು;
32ಶೆಮೀ ಾಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೆಮೀ ಾಯರು;
ಹೇಫೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು.
33ಹೇಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಚಲ್ಫ ಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ,ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್.

34ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 52,700.

35ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು;
ಬೆಕೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆಕೆಯರ್ರು;
ತಹನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ತಹನಿಯರು.
36ಏ ಾನನು ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವನು;
ಏ ಾನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏ ಾನ್ಯರು.

37ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 32,500.

ಇದೇ ೕಸೇಫನ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.
38ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು;
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು;
ಅಹೀ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್ಯರು;
39ಶೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು;
ಹೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೂಫಾಮ್ಯರು.
40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಅದರ್ನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅದ್ಯರ್ರು; ಾ ಾನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾ ಾನ್ಯರು.

41ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,600.

42 ಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೂ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂ ಾಮ್ಯರು.

43 ಾನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 64,400.
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44ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಇ ಾ್ನಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇ ಾ್ನಹ್ಯರು;
ಇಷಿ್ವೕಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು;
ಬೆರೀಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆರೀಯರು;

45ಬೆರೀಯನಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು;
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.

46 (ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹ ಎಂಬಮಗಳೂ ಇದ್ದಳು.) 47ಆಶೇರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
53,400.

48ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಯಹಚೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯಹಚೇಲ್ಯರು;
ಗೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗೂನೀಯರು;
49ಯೇಚೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯೇಚೆಯರ್ರು;
ಶಿಲೆ್ಲೕಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.

50ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,400.

51ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,01,730.

52ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 53 “ನೀವುಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 54 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 55ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಆ ಾ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. 56 ಕುಲವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿರಲಿ ಚೀಟುಬಂದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು.”

57ಲೇವಿಯರೊಳಗಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ,ಅವರಲಿ್ಲನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಗೇಷೋರ್ನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು;
ಕೆ ಾತನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರು;
ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಮೆ ಾರೀಯರು.

58ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ.
59 ಅ ಾ್ರಮನು ಕೆ ಾತನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ೕಕೆಬೆದಳು.

ಅವಳು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದವಳು. ಅವಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಳು. ಅ ಾ್ರಮ್ ಮತು್ತ ೕಕೆಬೆದಳಿಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಹುಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆಆರೋನಮತು್ತ ೕಶೆ. ಅವರಿಗೆಒಬ್ಬಮಗಳೂ
ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಿ ಾರ್ಮಳು.

60 ಆರೋನನು ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್ ಇವರ ತಂದೆ. 61 ಆದರೆ ಾದ್ಾ್ವ
ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಸತ್ತರು. ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸದಹೊಸಬೆಂಕಿಯಿಂದಧೂಪವನು್ನಯೆಹೋವನಮುಂದೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತರು.
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62ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡುಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದಪುರುಷರಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
23,000. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

63 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಈ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯತೀರದಲಿ್ಲ ಜೆರಿಕೊಪಟ್ಟಣದಆಚೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಇವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
64 ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನೂ ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 65 ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವರೆಂದುಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್ಮತು್ತ
ನೂನನಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

27
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

1 ಚಲ್ಪ ಾದನು ಹೇಫೆರನ ಮಗನು. ಹೇಫೆರನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮಗನು. ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ
ಮಗನು. ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ
ಐದುಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ
ತಿಚಾರ್. 2ಈಐದುಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೕಶೆಯ,
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ, ಾಯಕರಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಮುಂದೆ ನಿಂತರು.

3 ಈ ಐದು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಾಪದ ಫಲ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡುಮಗನಿಲ್ಲದ
ಾತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅವನ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ? ನಮ್ಮ

ತಂದೆಯಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ೕಶೆಯು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿ, 6ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 7 “ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ
ತಂದೆಯ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡಬೇಕು.

8 “ಮತು್ತ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು: ‘ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ,
ನೀವು ಅವನ ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡಬೇಕು. 9-10 ಮಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅವನ ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸಹೋದರರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಈ ನಿ ಾರ್ರವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನೂನು
ಬದ್ಧ ಾದ ವಿಧಿ ಾಗಿದೆ.’ ”

ಯೆಹೋಶುವನು ನೂತನ ಾಯಕ
12 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಅ ಾರೀಮ್ ಪವರ್ತ ಶೆ್ರೕಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ

ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತು್ತ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಕೊಡಲಿಕಿ್ಕರುವದೇಶವನು್ನ ನೀನುಅಲಿ್ಲಂದನೋಡು. 13ಆದೇಶವನು್ನ
ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಂತೆ ನೀನೂ ಾಯುವೆ. 14ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹದವರು ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆವಿ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಜನರಮುಂದೆತೋರಿಸದೆ
ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಸೇರ ಾರದು.” ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾದೇಶಿನ ಬಳಿಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 16 “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ೕಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 17 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
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ಮುನ್ನಡೆಸುವವನೂ ಸೈನ್ಯದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸುವವನೂಆಗಿರಲಿ. ಆಗಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹವು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಯಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನುಧೈಯರ್ವಂತನು. ಅವನನು್ನ ಹೊಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲುಅವನಮೇಲೆನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಡು.
19 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಮುಂದೆಯೂ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು.

20 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮು ಾಯವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡು. 21 ಯೆಹೋಶುವನು ತೀ ಾರ್ನವೇ ಾದರೂ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಬಳಿಗೆಹೋಗಲಿ,ಎ ಾ್ಲಜಾರನುಊರೀಮಿನಿಂದಯೆಹೋವನಉತ್ತರವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಆತನು,
‘ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವರು. ಆತನು, ‘ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಂದೆಯೂ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೊಸ ಾಯಕನಿಗೆಕೊಡತಕ್ಕ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನುಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಅವನು
ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

28
ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕ ಅಪರ್ಣೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡು.
ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ ನೇಮಿತ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ
ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳೇ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್
ವಯಸಿ್ಸನ ಎರಡು ಗಂಡುಕುರಿಗಳು. 4 ನೀವು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ ನೀವು
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ಬೆರೆಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.” 6 (ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸ ಾಯಿತು.)

7 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನದ್ರವ್ಯದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಿರಿ.
8ನೀವು ಎರಡನೆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ,ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ
ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿದು್ದ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.

ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
9-10 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಾನ್ಯದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾನದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ,
ಪ್ರತಿಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ತಿಂಗಳಯಜ್ಞಗಳು
11 “ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು: ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಇವುಗ ಡನೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನೀವು
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ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಆರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
13 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಒಂದು ಹೋರಿ ಡನೆ ಮೂರು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಟಗರಿನೊಡನೆ ಎರಡು

ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕುರಿಮರಿ ಡನೆ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ವಷರ್ದ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾಸಿಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
15 ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
16 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞವನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದು. ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.

18 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 19 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ,
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡುಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ
ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 20ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು; ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ,
ಒಂದು ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, 21 ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಕ್ರಮ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

24 “ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನವೂ ಆ ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 “ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಕೂಡದು.
ಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (ಪಂಚಾಶತ್ತಮ)

26 “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಗೋಧಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ,
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಾಸನೆ ಾಗಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, 29 ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಈ
ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗ ಡನೆ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಥ ಾ ಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವ ದೋಷವೂ
ಇರ ಾರದು.
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29
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

1 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಅದು ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ

ದಿನ ಾಗಿದೆ. 2 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಇವುಗ ಡನೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು,
ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು ಮತು್ತ 4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು, ಈ ಮೇರೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆಈಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಮಗಳಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಅವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ

ಇವೆ.

ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ
7 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಪ ಾಸ
ಾಡಬೇಕು; ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿರುವ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಇವುಗ ಡನೆ,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು

10ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 11 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ,
ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಇವುಗ ಡನೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿವೆ.

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
12 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇದು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ

ಹಬ್ಬ ಾಗಿದೆ. ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ “ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ” ವನು್ನ ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾಗಿದೆ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು
15 ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

17 “ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

19 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 21 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

22 ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ದೈನಂದಿನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ
ಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

23 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 24 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

26 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂಭತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

28 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾದ ದೈನಂದಿನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

29 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಎಂಟು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.
31ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

32 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

34ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

35 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಸ ಾಕೂಟವಿರುವುದು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 36 ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ
ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 37ಈ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
39 “ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಾವರ್ಜನಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಸಮು ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಹರಕೆಯ ಅಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಸ್ವಯಿಚಾ್ಛಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

40ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

30
ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳು

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ:
2 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ ಅಥ ಾ ಾನು

ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮೀರದೆ ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

3 “ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯುವತಿಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥ ಾ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, 4 ಅವಳ
ತಂದೆಯು ಅವಳ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿಯೂಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯು ಅಂ ಾ ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. 5ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿದ ದಿನವೇ ಅದನು್ನ ಆ ೕಪಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯು ಾಡಿದ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಆ ೕಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

6“ಆದರೆಅವಳುತನ್ನ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೇಮದುವೆ ಾದರೆ,
7 ಗಂಡನು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದ ದಿನದಂದು ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಾನು ಾಡಿದ
ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ
ಆ ೕಪಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯು ಾಡಿದ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

9 “ವಿಧವೆ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕಧನ ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಾನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

10 “ವಿ ಾಹಿತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅಂ ಾ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರ ಾಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿ ಾಗ, 11 ಅವಳ
ಗಂಡನು ತಿಳಿದು ಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಆ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ ಆಣೆಗಳನೂ್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗಲೇ ರದು್ದಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಎಲ್ಲ
ಹರಕೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಹೆಂಡತಿ ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು. 14 ಆದರೆ ಅವಳ
ಗಂಡನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ೕಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅವಳ ಎ ಾ್ಲ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ದಿನದಂದು ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಹರಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾ ಾ್ದನಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ರದು್ದಪಡಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ಶಿ ಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು.”

16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತಂದೆ ಡನೆ ಇನೂ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊ. ಇ ಾದ ನಂತರ ನೀನು ಾಯುವಿ.”

3 ಆಗ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ದಂಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಗೆ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ
ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 5ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಂದಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾವಿರ
ಗಂಡಸರ ಪ್ರ ಾರ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

6 ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ ಸಂಗಡ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ
ಫೀನೆ ಾಸನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಫೀನೆ ಾಸನು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಸೂಚನೆ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 7ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. 8 ಅವರು
ಕೊಂದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಜೂರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ರೆ ಾ ಎಂಬ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರು
ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನೂ್ನ ಕೊಂದರು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10 ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 11ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು, 12 ಾವು
ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆ ೕಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ೕಶೆ, ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 13 ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಾಳೆಯದಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡರು.

14 ೕಶೆಯುಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ
ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 15 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? 16 ಬಿ ಾಮನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಸಂಗತಿಗೆ ಾರಣ ಾದವರು ಇವರೇ
ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪುರುಷಸಂಗಮ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್
ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಪುರುಷಸಂಗಮ ಾಡದಿರುವ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ.
19 ನೀ ಾದರೋ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದವರೂ
ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿರಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20ಅದಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆ
ಕೂದಲಿನ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮರದ ಾ ಾನನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.”

21ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಇಂತೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮರಳಿಬರುವ ಸೈನಿಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು: 22-23 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ, ಸೀಸ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.
ಬಳಿಕಶುದಿ್ಧೕಕರಣದನೀರಿನಿಂದಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರದವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ
ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.”

25 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 26 “ನೀನೂ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಸಮು ಾಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೂ ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಬೇಕು.
27 ಅವುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಮಿಕ್ಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 28 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ,
ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ 29 ನೀನು ಐನೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ
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ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 30ಮಿಕ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

31 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಾಡಿದರು. 32 ಸೈನಿಕರು
ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ, 33 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ, 34ಅರವತೊ್ತಂದು
ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, 35ಮೂವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 36ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ
ಸೈನಿಕರು ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 37ಅವರು ಆರುನೂರ ಐವತೆ್ತೕಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 38ಸೈನಿಕರು
ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ದನಕರುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 39 ಸೈನಿಕರು ಮೂವತು್ತ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಅರವತೊ್ತಂದು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 40 ಸೈನಿಕರು ಹದಿ ಾರು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 41 ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆಆಕಪ್ಪವನೆ್ನಲ್ಲಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
42-43 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಎಣಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ೕಶೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಧರ್ ಾಗ: ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕುರಿಗಳು,

44ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳು, 45ಮೂವತು್ತ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳು 46ಮತು್ತ ಹದಿ ಾರು
ಾವಿರಸಿ್ತ ್ರೕಯರು. 47ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರಿಗೆದೊರಕಿದಅಧರ್ ಾಗದಿಂದಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲಯೂಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ೕಶೆ ಐವತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
48ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 49 “ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ
ಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತು. 50 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತೋಳ್ಬಳೆ, ಕಡಗ,
ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರ, ಮುರುವು, ಕಂಠ ಾಲೆ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ”ಅಂದರು.

51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಒಡವೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. 52 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು
ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವು ಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ೌಂಡು ತೂಕವಿತು್ತ. 53ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಸೈನಿಕರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. 54 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಇದುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

32
ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು

1 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ ದನಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಯಗೆ್ಜೕರ್
ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವು ಅವರ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲದವರು ೕಶೆಯಬಳಿಗೆಬಂದರು. ಅವರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಜನರ ಾಯಕರ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ
ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 3-4 “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂದರೆ,

ಅಟಾರೋತ್, ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿ ಾ್ರ, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ ಾಲೆ, ಸೆ ಾಮ್, ನೆಬೋ, ಬೆ ೕನ್
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ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ ನಮಗೆ ಬಹಳ
ಪಶುಗಳು ಇವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಾ್ವಸವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. ಾವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.”
6 ೕಶೆಯು ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ

ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿರಬೇಕೇ? 7 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ
ನೀವು ಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕರಿ? 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಗೂಢಚಾರರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರ ಾ್ಲ. 9 ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ
ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡು, 11-12 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ನಿಮ್ಮವರೆ ಾ್ಲ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ
ಾಲೇಬನ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊರತು ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರೂ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ತನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ
ತಲೆ ಾರು ಾಯುವತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಅಲೆ ಾಡಿಸಿದನು.
14 ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರೇ, ಈಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಲು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15ನೀವುಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆಹೋದರೆ,

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಶನಕೆ್ಕ
ನೀವೇ ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಾವು ಬೇಲಿಯನು್ನ ಾಕೋಣ
ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು. 17 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರವರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡುವೆವು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಇತರ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗದೆ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. 18ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಾ್ವಸವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಮಗೆ ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಈಚೆ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವು ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದರು.

20-22 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾತಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವು ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವ ತನಕ ಮತು್ತ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ ಸೈನಿಕನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟುವು ಾದರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. 23 ಆದರೆ
ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು ಎಂದು ಖಚಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿ ಾಗಿಯೂಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಬಳಿಕ ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು.

25 ಆಗ ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 26 ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ
ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 27 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಮತು್ತ
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ದಂಡೆ ಾತೆ್ರ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿನ್ನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಾಟಿಹೋಗಿ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು, ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 29 ೕಶೆ
ಅವರಿಗೆ, “ ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟದಿದ್ದರೆ, ಅವರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರು ಒಪಿ್ಪ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯಂತೆಯೇ ಾಡುವೆವು. 32 ಾವೇ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಾ ಾನ್ದೇಶದೊಳಗೆಹೋಗುವೆವು. ಆದರೆನಮ್ಮ ಾ್ವಸ ಾದ ಭೂಮಿಯು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯ
ಈಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದರು.

33ಆಗ ೕಶೆಯು ಾದ್ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆಮತು್ತ ೕಸೇಫನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನ
ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳನೂ್ನ ಆಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
34 ಾದ್ ಕುಲದವರು ದೀಬೋನ್, ಅಟಾರೋತ್, ಅರೋಯೇರ್, 35ಅಟೊ್ರೕತೊ್ಷೕಫಾನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್,
ಗೆ್ಬ ಾ, ಬೇತಿ್ನ ಾ್ರ, 36ಬೇತ್ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು

ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
37-38ರೂಬೇನ್ಕುಲದವರುಹೆಷೊ್ಬೕನ್,ಎಲೆ ಾಲೆ, ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್,ನೆಬೋ, ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ಮತು್ತ

ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು; ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಾವುಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದಊರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ದಲಿನ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ
ನೆಬೋಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದರು.

39 ಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದರು. ( ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ.) ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಕೀರನ

ವಂಶದವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವ ಾದ ಾಯೀರನು ಅ ೕರಿಯರ
ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಹಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ ಾಯೀರನ ಹಳಿ್ಳಗಳು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 42 ನೋಬಹ ಎಂಬವನು ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ “ನೋಬಹ” ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

33
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟಿ್ಟ

1 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾಣಗಳ
ವಿವರ: 2 ೕಶೆಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಇಸೆ್ರೕಲರುಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಸ್ಥಳಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.

3 ದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ನಡೆದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು. 4 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಯೆಹೋವನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೂಳಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನುಈಜಿಪಿ್ಟನ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸಿದನು.

5ಇಸೆ್ರೕಲರುರಮೆ್ಸೕಸ್ ನಿಂದಹೊರಟುಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
6 ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಅವರು ಏ ಾಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲ
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ಮರುಭೂಮಿಯಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 7ಅವರು ಏ ಾಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಜನರು
ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನ ಬಳಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

8 ಜನರು ಪೀಹಹೀರೋತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಏ ಾಮ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
9ಜನರು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು

ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳೂಇದ್ದವು.
10ಜನರು ಏಲೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
11 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12ಸೀನ್ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ದೊಫ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
13ದೊಫ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
14ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು

ಇರಲಿಲ್ಲ.
15ರೆಫೀದೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
16ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
17 ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾವದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಚೇರೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
18ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರಿತ್ಮದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
19ರಿತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿ ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
20ರಿ ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಬ್ನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
21ಲಿಬ್ನದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
22ರಿಸ್ಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಹೇ ಾತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
23 ಕೆಹೇ ಾತದಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
24ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಹ ಾದದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
25ಹ ಾದದಿಂದ ಹೊರಟುಮಖೇಲೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
26ಮಖೇಲೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತಹತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
27ತಹತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತೆರಹದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
28ತೆರಹದಿಂದ ಹೊರಟುಮಿತ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
29ಮಿತ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಷೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
30ಹಷೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ೕಸೇರೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
31 ೕಸೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
32ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದ್ ನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
33ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದ್ ನಿಂದ ಹೊರಟು ಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
34 ಟಾ್ಬತದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
35ಅಬೊ್ರೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
36ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಚಿನ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಾದೇಶ್.
37 ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 38ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆ ಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಲವತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 39ಆರೋನನು “ಹೋರ್” ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಸ ಾ್ತಗ ಅವನಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

40 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು
ಕೇಳಿದನು. 41ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

42ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟುಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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43ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
44ಓಬೋತಿನಿಂದಹೊರಟು ೕ ಾಬ್ಯರ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್ಆಚೆಇರುವಇಯಿ್ಯಮಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
45ಇಯಿ್ಯಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
46ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
47 ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೆಬೋವಿನ

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
48 ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಟು, ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್

ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 49 ಅವರು ೕ ಾಬ್ಯರ
ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
50 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 51 “ನೀನು

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾಗ 52 ಆ
ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಕೆತಿ್ತದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕು. 53 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು.
54ನೀವುಚೀಟು ಾಕಿಆದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚು್ಚಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ವಸವು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
ಕುಲಕೆ್ಕ ಾವ ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಕುಲದ ಾ್ವಸವಿರಬೇಕು.
ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.

55 “ನೀವು ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಮರದ ಚೂರಿನಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ನೀವು
ಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡುವರು. 56 ಅದಲ್ಲದೆ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನನು್ನ ಾಡಲು
ೕಚಿಸಿದೆನೋ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾಡುವೆನು.”

34
ಾ ಾನಿನಮೇರೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು:
ನೀವು ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಇಡೀ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಅದರ ಗಡಿಗ ಡನೆ
ನಿಮಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 3 ದ ಣ ಾಗವು ಎದೋಮಿನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಿರುವ ದ ಣ ಗಡಿಯು ಉಪು ್ಪಸಮುದ್ರದ
ದ ಣ ಾಗದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿನಿಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅದರ ಪರಿಮಿತಿ ದ ಣ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ ಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಹಚರ ಾ್ದರ್ ಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಗಡಿಯು ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವುದು. 6 ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 7ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಇರುವುದು. 8ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು ಲೆಬೊಹ ಾತಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆ ಾದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 9ಬಳಿಕ ಆಮೇರೆಯು ಜಿ ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 10 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಮೇರೆಯು
ಹಚರೇ ಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ಆಯಿನಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದು.
12 ಬಳಿಕ ಈ ಮೇರೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಅದು ಉಪು ್ಪ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಇವುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿನಮೇರೆಗಳು.”
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13 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು: “ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶವೇ
ಇದು. ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
14-15 ಬೇರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲವು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”
16ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವ

ಕುಲಪ್ರ ಾನರು ಾರೆಂದರೆ: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ
18 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕುಲಪ್ರ ಾನ. 19 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ನೀವು
ನೇಮಿಸಬೇ ಾದವರು ಇವರೇ:

ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್.
20ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ ಾದ ಶೆಮೂವೇಲ್.
21ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾದ್.
22 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿ್ಲೕಯಮಗ ಾದ ಬುಕಿ್ಕೕ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
23 ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಏ ೕದನ ಮಗ ಾದ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.

24ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟನನಮಗ ಾದ ಕೆಮೂವೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
25ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪ ಾರ್ಕನಮಗ ಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
26ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಜಾ್ಜನನಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
27ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆಲೋಮಿಯಮಗ ಾದ ಅಹೀಹೂದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
28ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ ಾದ ಪೆದಹೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.”

29 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವರವರ ಾ್ವಸ ಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೇಮಿಸಿದನು.

35
ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1ಜೆರಿಕೊಪಟ್ಟಣದಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯತೀರದಬಳಿಯಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ಹೊಂದುವ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಊರುಗಳನೂ್ನ ಆ ಊರುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಆ ಊರುಗಳು ಲೇವಿಯರ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ,
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳು ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳಿ ಾಗಿ ಇರುವವು. 4 ನೀವು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯಹೊರಗೆಎ ಾ್ಲ ದಿಕಿ್ಕನಲೂ್ಲ ಒಂದು ಾವಿರ ಳ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. 5ಪಟ್ಟಣದಹೊರಗೆ
ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳನು್ನ ಅಳೆದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಗಡಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು;
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು; ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು; ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣವಿರಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗಿರುವುದು. 6 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಓಡಿಹೋಗುವವರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ಅಂದರೆ ನೀವು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 8 ನೀವು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗ,
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ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಕುಲಗಳಿಂದ ಹೆಚು್ಚ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಕುಲಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.”

9 ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು:
ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ 11ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 12 ಕೊಂದವನು ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣಾಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಂಬಂಧಿಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರಲು ಆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. 13-14 ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಈಚೆ
ಮೂರು ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 15 ಕೈತಪಿ್ಪ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ, ಆ
ಆರು ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಬಹುದು.

16 “ ಾವ ಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲೆ ಾರನೆಂದು ನೀವು ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 17 ಾವ ಾದರೂ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನು
ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 18 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ವಸು್ತವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನು
ಕೊಲೆ ಾರ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು 19 ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪ
ಬಂಧುವು ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ ಾ ಾಗ ಕಂಡರೂ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

20 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ 21 ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈ ಾರೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ
ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪ
ಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಕೊಲ್ಲಲಿ.

22 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಎಸೆದ ಾವುದೋ ವಸು್ತವಿನಿಂದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, 23 ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸತ್ತರೆ,
ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ವೈರಿ ಾಗಿರದೆಯೂ ಾನಿಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ 24ಸಭೆಯವರು ಕೊಂದವನಿಗೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡಬೇಕು. 25 ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಆಶ್ರಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಭೆಯವರು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ರ ಸಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಬೇಕು.

26-27 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯನಗರದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು.
ಆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ, ಆಗ ಆ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದ ದೋಷಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಮ ಾ ಾಜಕನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ವಸವಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. 29 ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.

30 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾ ಾ್ಯ ಾರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಕೊಂದವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.

31 “ಮರಣಶಿ ಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಕೊಲೆ ಾತಕನನು್ನ ಉಳಿಸಲು ನೀವು ಾವ ಈಡನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು.

32 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಈ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಕೂಡದು.
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33 “ನೀವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸ ಾರದು. ಕೊಲೆಯು ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಯು
ನಡೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೊಲೆ ಾರನ ರಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಈಡೂ ಇಲ್ಲ. 34 ಾನು ಾಸಿಸುವ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು, ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

36
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಭೂಮಿ

1 ಒಂದು ದಿನ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರು ೕಶೆ ಡನೆಯೂ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರೊಡನೆಯೂ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. (ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ ಮಗ;
ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ; ಮನಸೆ್ಸಯು ೕಸೇಫನ ಮಗ.) 2 ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಚೀಟು ಾಕಿ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೇರೆ ಾವ ಕುಲದವರ ಾ್ನದರೂ ಮದುವೆ ಾದರೆ
ಅವರ ಾ್ವಸವು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ,ಅವರುಮದುವೆಯಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು. ಇದರಿಂದನಮ್ಮ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4ಇಸೆ್ರೕಲರಜೂಬಿಲಿಸಂವತ್ಸರವು
ಬಂ ಾಗಅವರ ಾ್ವಸವುಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆಗ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರು
ಹೇಳುವುದು ಾ್ಯಯ. 6 ಆದ ಾರಣ ಚಲ್ಫ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಾಗುವು ಾದರೆ ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ
ಾ್ವಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಸ ಾಗಿ
ಹೊಂದುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರದವನನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. 9ಹೀಗೆ ಾವ
ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವೂ ತನ್ನ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೆ ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯ ಾದರು. 11 ದ್ದರಿಂದ

ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ, ತಿಚಾರ್, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ನೋ ಾ ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದು ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರು. 12ಅವರು
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾ್ವಸವು ತಂದೆಯ

ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿತು.
13ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳೂವಿಧಿಗಳೂಇವೇ.
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ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯ ಸಂದೇಶ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂಫಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ, ಾ ಾನಿನ
ಮರುಭೂಮಿಗೂ ತೋಫೆಲ್, ಾ ಾನ್, ಹಚೇರೋತ್ಮತು್ತ ದೀಜಾ ಾಬ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ ಇತು್ತ.

2ಹೋರೇಬ್ (ಸೀ ಾಯಿ)ಬೆಟ್ಟದಿಂದಸೇಯೀರ್ಬೆಟ್ಟದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಲು
ಹನೊ್ನಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬರಲು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನಲವತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಓಗನನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯಿದು. (ಸೀಹೋನನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಓಗನು ಾ ಾನಿನ ಅರಸನು. ಇವನು ಅ ಾ್ಟರೋತ್ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.) 5ಇಸೆ್ರೕಲರು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು

ತಿಳಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ವಿವರಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆಂದನು:
6 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬಹಳ ಾಲ ಾಯಿತು. 7 ಅ ೕರಿಯರು ಾಸಿಸುವ
ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ೕಡರ್ನಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ,
ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲುಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿರಿ. 8 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆಮತು್ತ ಅವರಸಂತತಿಯವರಿಗೆಆಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು
ಎಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ”

ೕಶೆಯಿಂದ ಾಯಕರ ಆಯೆ್ಕ
9 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

10 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಇರುವಿರಿ. 11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾವಿರಪಟು್ಟ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 12 ಆದರೆ ಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪ ಾಂಬರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆಗ
ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ೕಗ್ಯ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವರು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿಯೂ ಅನುಭವ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

14 “ಆಗ ನೀವು, ‘ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
15 “ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಮತು್ತ ಅನುಭವಸ್ಥ ಾದ

ಜನರನು್ನ ಾನು ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಜನರಮೇಲೆಯೂಮತು್ತ ಹತು್ತ ಜನರಮೇಲೆಯೂ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು.

16 “ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವ, ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರದೂರುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 1:17 261 ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 1:33

ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಪರದೇಶಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು
ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು. 17 ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾಗ ಒಬ್ಬನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ ಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್
ದೇವರಿಂದಬಂದ ತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಾಗುವ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವೆನು.’ 18ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಾಡತಕ್ಕ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
19 “ಬಳಿಕ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಅ ೕರಿಯರ ಗುಡ್ಡ ಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ನೀವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಮತು್ತ ವಿ ಾಲ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
20 ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವೀಗ ಅ ೕರಿಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 21 ದೇಶ ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೇ ಇದೆ, ಎದು್ದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಯೇ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿ!’

22 “ಆದರೆ ನೀವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಅದರ ಬಲವುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿಹೋಗಬೇಕುಮತು್ತ ಾವ ಾವಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಟಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
23 “ಇದು ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 25ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಅವರುಆದೇಶದವಿಷಯ ಾಗಿತಿಳಿಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮಗೆಒಳೆ್ಳಯದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!’ ಅಂದರು.

26 “ಆದರೆ ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 27 ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ! ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅ ೕರಿಯರಿಂದ
ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 28 ಾವೀಗ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಿಂದನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲಯಜನರುದೃಢ ಾಯರೂಬಲ ಾಲಿಗಳೂಎತ್ತರ ಾದಪುರುಷರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡವುಗ ಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ. ಾವು
ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಕ್ಯರೆಂಬ ಮ ಾಶರೀರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆವು!’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಾಗ ಾವು ಭಯದಿಂದ
ತತ್ತರಿಸಿದೆವು.

29 “ಆಗ ಾನು, ‘ನೀವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ! ಆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಈಜಿಪ್್ಟ ನಲಿ್ಲ ಆತನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವನು. 31ಅಡವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮನುಷ ್ಯನು

ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತರುವಂತೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಮುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

32 “ಆದರೂ ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 33 ನೀವು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ತಂಗಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಹಗಲಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಜನರನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿದು್ದ
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34 “ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, 35 ‘ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನು ಾತ್ರ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವನು.
ಾಲೇಬನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಾಡನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಲೇಬನು ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
37 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, ‘ ೕಶೆಯೇ, ನೀನೂ

ಸಹ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 38 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು; ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ವೈರಿಗಳ ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಅರಿಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 40 ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವಮರುಭೂಮಿಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು.’

41 “ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ: ‘ ೕಶೆಯೇ, ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದೆವು. ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.’
“ಆಮೇಲೆನೀವುಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು

ಸುಲಭವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸಿದಿ್ದರಿ. 42 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಆ ಜನರಿಗೆ
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದೆಂದುಹೇಳು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಅವರೊಂದಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಅವರ
ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು!’

43 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವು ಾಗಿ
ಾವಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏರಿದಿರಿ. 44 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಸೇಯೀರ್ ನಿಂದ ಹೊಮರ್ದ ತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 45 ಆಗ
ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 46ಹೀಗೆ ನೀವು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರುವಿರಿ.

2
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಲೆ ಾಟ

1 “ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾವುಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋದೆವು. ಆ ಾಗರ್ವು
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸೇಯೀರ್ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ತುಂ ಾ
ದಿವಸಗ ಾದವು. 2ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 3 ‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಬಹಳ
ದಿವಸಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರಿ. ಈಗ ನೀವುಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿರಿ. 4ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ನೀವು ಸೇಯೀರ್
ದೇಶದಮೂಲಕ ಾಟಿಹೋಗುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರದೇಶ. ಇವರು ಏ ಾವನಸಂತತಿಯವರು.
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು; ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 5ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವ ಾಲನೂ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ
ಒಂದು ಅಡಿ ಜಾಗವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏ ಾವನ ಸ್ವಂತ
ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಅವರ ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳಿಗೂ
ನೀರಿಗೂ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಮ ಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು
ನಡೆದುಹೋದದ್ದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.’
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8 “ ಾಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಏ ಾವನ ಜನರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು.
ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಏಲತ್ ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಾವು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ನಡೆದೆವು.

ಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
9 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ ೕ ಾಬಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರ

ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ; ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾವ ಾಲೂ ಸಿಗದು. ಅವರು ಲೋಟನ
ಸಂತತಿಯವರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

10 (ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಏಮಿಯ ಜನರು ಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯರೂ
ಉನ್ನತ ಪುರುಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. 11 ಅವರು ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ ರೆಫಾಯರಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಏಮಿಯರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಹೋರಿಯರು ಕೂ ಾ ಸೇಯೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಏ ಾವನ ಜನರು ಅವರಿಂದ
ದೇಶವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೋರಿಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.)
13 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಕಡೆಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವುಜೆರೆದ್ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿದೆವು. 14 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದಜೆರೆದ್ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿಆಗಲೇ
ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳು ಾಟಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದ ಯುದ್ಧಭಟರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ
ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. 15ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಾದರು.

16 “ಯುದ್ಧಭಟರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ 17ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 ‘ಈ
ಹೊತು್ತ ಆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ೕ ಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. 19 ನೀನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಡ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರು,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

20 (ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ರೆಫಾಯ ದೇಶವೆಂದೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯರು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 21ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರು
ತುಂ ಾ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು; ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ ಉನ್ನತ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಅ ೕರಿಯರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅದರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತರೆ. 22 ಏ ಾವನ ಜನರಿಗೂ ದೇವರು
ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯರು ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಏ ಾವನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
23 ಕ ್ತೕಯರ್ದವರಿಗೂ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದ್ದನು. ಾಜಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿ್ವಯ
ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ ್ತೕಯರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವರು ಾಸಿಸಿರು ಾ್ತರೆ.)

ಅ ೕರಿಯರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ
24 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ.

ಅ ೕರಿಯನೂ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ. 25ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವಂತೆ
ಾನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವರು.’
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26 “ ಾವು ಕೆದೇ ೕತಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆ ದೂತರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 27 ಅವರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವು ಾಟುವಂತೆ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ಾವು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಾವೇ ಾದರೂ
ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಾವತಿ ಾಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾವು ಾದುಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟೕ.
29 ಾವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಏ ಾವನ
ಜನರೂ, ಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 “ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು ನಮಗೆ ಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಾವು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಜ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.

31 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ ಸೀಹೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 “ಅನಂತರ ಸೀಹೋನ್ ಅರಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಯಹಜಿ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 33 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾವು ಸೀಹೋನ್ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸದೆಬಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದೆವು.

34 ಅವನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರು,
ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದೆವು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
35 ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದೆವು. 36 ಾವು
ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಎಂಬ ಊರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇನೊ್ನಂದು ಊರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಾವ ಪಟ್ಟಣವೂ ನಮಗೆ
ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 37ಆದರೆಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಶದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾವುಹೋಗಲಿಲ್ಲ:
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ ಬದಿಗೂ ಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ:
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

3
ಾ ಾನಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ

1 “ ಾವು ನಮ್ಮ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು. ಎದೆ್ರ ೖಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟುಬಂದವು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಓಗನಿಗೆ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ
ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನದಲಿ್ಲರುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದೆವು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಓಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಓಗನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಮ್ಮ ವಶ ಾದವು. 5 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಎತ್ತರ ಾದ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ ಕದಗಳಿಂದಲೂ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಇನೂ್ನ
ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 6ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾವು ಹೇಗೆ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿದೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಕೂಸುಗಳೂ
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ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹತಿಸಿಬಿಟೆ್ಟವು. 7 ಆದರೆ ಅವರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಾವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆವು.

8 “ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವು, ಇಬ್ಬರು ಅ ೕರಿಯ ಅರಸರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಅವರ ದೇಶಗಳು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೆ ೕರ್ನ್
ಪವರ್ತದ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 9 (ಚೀದೋನಿನ ಜನರು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಸಿ ೕರ್ನ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುವರು. ಆದರೆ ಅ ೕರಿಯರು ಅದನು್ನ ಸೆನೀರ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 10 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ
ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ತನಕವಿರುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.”

11 (ಓಗನು ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಎದೆ್ರ ೖ ಮತು್ತ ಸ ಾ ್ಕ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಓಗನ ಾಜ್ಯದ
ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಂಚವು
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಆ
ಮಂಚವುಈಗಲೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾಸಿಸುವ ರ ಾ್ಬದಲಿ್ಲದೆ.)

ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇರುವ ದೇಶ
12 “ ಾವು ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇದರ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಾನು ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ ಾದ್ಕುಲದವರಿಗೆಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಅದುಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದಹಿಡಿದುಗಿ ಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾನು ಕೊಟೆ್ಟನು. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಾದ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 13 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಇಡೀ
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆನು.”
( ಾ ಾನ್ಓಗನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾ ಾನಿನಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಗೋರ್ಬ್ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ರೆಫಾಯರದೇಶವೆಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 14ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಾಯೀರಎಂ ಾತನು ಅಗೋರ್ಬ್
ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಪ್ರದೇಶ ಗೆಷೂಯರ್ರಮತು್ತ ಾ ಾತ್ಯರ ದೇಶದಮೇರೆಯತನಕ
ಹಬಿ್ಬತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಾಯೀರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಆಊರುಗಳಿಗೆ,
“ ಾಯೀರನ ಾ ಾನ್ಊರುಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)

15 “ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಾಕೀರನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 16 ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇದು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದಿಡಿದು
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ.
17 ಅವರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಗಿದೆ; ಉತ್ತರದ ಮೇರೆ ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ;
ದ ಣದಮೇರೆಮೃತು್ಯ ಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲದೆ.

18 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರು

ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಾಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಯ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವ ತನಕ ಅವರೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. 19 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಪಶುಗಳೂ ಾಸಿಸಬೇಕು; (ನಿಮಗೆ
ಪಶುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.) 20 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದಂತೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ದಯ ಾಲಿಸುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಬಳಿಕ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವುಮರಳಿ ಬರಬಹುದು.’
21 “ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ‘ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ

ನೋಡಿರುವೆ. ಆತನುಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನೀವುಈಗಪ್ರವೇಶಿಸುವದೇಶಗಳಿಗೂ ಾಡುವನು. 22ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ
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ಅರಸುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿನ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ೕಶೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ
23 “ ಾನು ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಾನು,

‘ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಾಡಿದ ಪ ಾಕ್ರಮದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ಾಡಿದ ಮ ಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಪರಲೋಕದ ಅಥ ಾ ಭೂಲೋಕದ ಾವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 25 ಾನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ
ಾಟಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡು. ಅದರ
ಮನೋಹರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಲೆಬನೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಡು’ ಎಂದು
ಬೇಡಿದೆನು.

26 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನು ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು! ಇನು್ನ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನೀನು
ಎತ್ತ ಾರದು. 27ನೀನು ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಉತ್ತರ, ಪಶಿ್ಚಮ, ಪೂವರ್, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು
ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸು. ಆದರೆ ನೀನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 28ನೀನು
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು. ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಅವನು ಜನರನು್ನ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 “ಅಂತೆಯೇ ಾವು ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.”

4
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದು್ದ

1 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಈಗ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಲಿರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ಆ ಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ಾನು ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸ ಾರದು; ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

3“ ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೀವುನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಾಳನನು್ನಪೂಜಿಸಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಾಶ ಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಾರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೋ
ಅವರು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸು ಾಗ ಆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 6 ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿರಿ, ‘ಆಗ ಅನ್ಯಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಾನಿಗಳು’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ದೇಶದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ‘ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಮತು್ತ
ಾನಿಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು
7 “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವೇ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾವ

ದೇಶದವರಿಗೂಆತನಂಥದೇವರಿಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆಈಹೊತು್ತ ಕೊಡುವಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯದಲೂ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯದರಲೂ್ಲ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವೂ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ! 9 ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಮರೆಯದೆ
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 10 ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಅವರು
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಮತು್ತ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ
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ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವರು.’ 11 ಆಗ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಪವರ್ತವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆ ಾಶದ ತನಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಆಗ ಾ ೕರ್ಡವೂ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಆವರಿಸಿತು. 12ಆ
ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿದನು. ಅದು ಾರೋ ಾ ಾಡಿದಂತಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀವು
ಾರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ. 13 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಆ ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 14 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಇತರವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದದೇಶದೊಳಗೆನೆಲೆಸಿ ಾಗ
ಆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದನು.

15 “ಆ ದಿನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ರೂಪವನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಾವಆ ಾರವೂಇಲ್ಲ. 16ಆದ್ದರಿಂದಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಾಪ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯನ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ 17 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಯ
ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿಭೂಮಿಯಮೇಲೆಸಂಚರಿಸುವ ಾ್ರಣಿಯರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ 18ನೆಲದಮೇಲೆಹರಿ ಾಡುವ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಈಜಾಡುವ ಮೀನುಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
19 ನೀವು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡು ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷ ಾ್ರದಿಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನ್ಯರು ಪೂಜಿಸುವರು. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಯಂತಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ನೀವು ಆತನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

21 “ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಆ ಾರಣದಿಂದ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಚೆ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ಆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಇದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಿರಿ. 23ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ನೀವು ಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು.

25 “ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ವಷರ್ ಾಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ
ಆಗುವರು. ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು!
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . ಆ ಕೆಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವೀಗ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವ ದೇಶಗಳವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 28 ಅಲಿ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರು
ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. ಅವು ಮರಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು
ನೋಡ ಾರವು, ಕೇಳ ಾರವು, ತಿನ್ನ ಾರವು ಮತು್ತ ಮೂಸಿನೋಡ ಾರವು! 29 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವನು. 30 ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಆತನು
ಮರೆತುಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ

32 “ಇಂ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಂ ಾದರೂ ನಡೆದಿವೆ ೕ? ದೇವರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾನವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಾಲದಿಂದಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವೀ ಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದರಷು್ಟ ಮಹ ಾ್ತದ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
ಕೇಳಿರುವುದುಂಟೇ? 33 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೂ
ಬದುಕಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಂ ಾ ಅನುಭವವಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ. 34 ಬೇರೊಂದು ಜ ಾಂಗದೊಳಗಿಂದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದಂಟೇ?
ಇಲ್ಲ! ಆದರೆದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂಥಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ನೀವುನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ!
ಆತನು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ಬಲವನು್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ! 35 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ದೇವರೆಂದೂ ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 36 ಆ ಾಶದಿಂದ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು;
ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ನಿಮಗೆ ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು.
37“ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು

ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು. 38 ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನಿಮಗಿಂತಲೂಮಹ ಾ್ತದಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರದೇಶದೊಳಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಈಗಲೂ ಆತನು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

39“ಆದ್ದರಿಂದಈಹೊತು್ತ ನೀವೆ ಾ್ಲಯೆಹೋವನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆತನುಮೇಲಿರುವ
ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಕೆಳಗಿರುವ ಭೂಮಿಗೂ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. 40 ಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಕೊಡಲಿರುವ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶುಭ ಾಗುವುದು. ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಳುವಿರಿ!”
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಆರಿಸಿದು್ದ

41 ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು.
42 ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಈ ಮೂರು
ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ
ಾ ಾಗುವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ಾದವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸದೆ ಇದ್ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾರನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು. 43 ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್; ಾದ್

ಕುಲದವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ೕತ್;ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್.
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪರಿಚಯ

44 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ೕಶೆಯು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 45 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ
ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 46 ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದ ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಸಮೂಹವು ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗ ೕಶೆಯು
ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯ ಾದ
ಸೀಹೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. ( ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗ ಸೀಹೋನನನು್ನ
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ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.) 47ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು,
ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಈ
ಇಬ್ಬರು ಾಜರುಗಳು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 48ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವಅರೋಯೇರಿನಿಂದಹಿಡಿದುಸೀ ೕನ್ಎಂಬಹೆ ೕರ್ನ್ಪವರ್ತದತನಕವಿಸ್ತರಿಸಿಯದೆ.
49ಈ ಪ್ರದೇಶವು ೕಡರ್ನ್ ತಗು್ಗ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ. ದ ಣಕೆ್ಕ ಇದರ ಮೇರೆ ಮೃತ ಸರೋವರದ
ತನಕವೂಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತನಕವೂವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

5
ದ ಾ ಗಳು

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರೇ, ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 2 ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. 3ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡದೆ
ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. 4ಆ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. 5 ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿಗೆ
ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೂ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

6 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು. ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು:

7 ‘ನೀವು ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನಪೂಜಿಸ ಾರದು.
8 ‘ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ ಾಶದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ

ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 9 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾವ

ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನಪೂಜಿಸ ಾರದುಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು. ನನ್ನ ಜನರು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದನು್ನ ಾನುದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ನನ್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. 10 ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ಾನು ದಯೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ ಾವಿ ಾರು ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

11 ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತ ಾರದು. ಾ ಾದರೂ
ಅ ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

12 ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷದಿನವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 13 ಾರದಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. 14ಆದರೆಏಳನೆಯದಿನವುವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು,
ಸೇವಕರು, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಯರು ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದಿನ ಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಡಿದು್ದ.

16 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ . ನೀವು ಇದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವಿರುವುದು.
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17 ‘ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.
18 ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
19 ‘ಕದಿಯ ಾರದು.
20 ‘ಇತರರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
21 ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು. ಅವನ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಲವ ಾ್ನಗಲಿ

ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಲಿ ದನವ ಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಅಪೇ ಸ ಾರದು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು!’ ”
ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರಿದರು

22 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವೆ ಾ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈಆ ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬೆಂಕಿ, ೕಡಮತು್ತ ಾಗರ್ತ್ತಲೊಳಗಿನಿಂದಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆತನು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಮೇಲೆ ಬರೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

23 “ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಕುಲಪ್ರ ಾನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನೂ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ
ಆತನು ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೊಡನೆ ಸ್ವತಃ ಾತ ಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ
ಅವನು ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲು ಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು. 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವೆವು. ಆ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬೆಂಕಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಾಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 26ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ನುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಾವು ಕೇಳಿದ ಾಗೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಾವು
ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 27 ೕಶೆಯೇ, ನೀನು ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ
ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಾವು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಾಡುವೆವು.’
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ

28 “ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನೊ್ನಡನೆ ಹೀಗೆಂದನು: ‘ನಿನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ಆದರೆ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ಾನು ಬದ ಾಯಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಶುಭವಿರುವುದು.

30 “ ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. 31 ಆದರೆ
ೕಶೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ

ಆ ಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು.’

32 “ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ ಆ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಶುಭವನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಾ್ವಸಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.

6
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲೆಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ನೀವು ಾಸ ಾಡಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
2 ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಜೀವಿಸುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನೀಗ ಕೊಡುವಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ
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ನೀವು ನೆಲೆಸುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲ ಶುಭ ಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವವು. ನೀವು ನೆಲೆಸುವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಫಲಭರಿತ ಾಗುವುದು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ!
5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 6 ಾನೀಗ ಕೊಡುವ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಪದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನು್ನ ಕಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರು ಾಗ, ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ನೀವು ಮಲಗಿರು ಾಗ, ಎ ಾ್ದಗ ಈ ಆ ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 8ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇವು

ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಾಪಕ ಹುಟಿ್ಟಸಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು. 9ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾಗಿಲಿನಮೇಲೆಯೂ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಮೇಲೆಯೂ ಬರೆಯಿರಿ.
10 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅದರಲಿ್ಲರುವದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನು್ನ ನೀವುಕೈಯಿಂದಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 11ನೀವುಕೂಡಿಸಿಡದ
ಉತ್ತಮವಸು್ತಗಳಿಂದತುಂಬಿರುವಮನೆಗಳನು್ನಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವುತೋಡದಿರುವ
ಾವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆಕೊಡುವನು. ನೀವುನೆಡದಿರುವ ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳತೋಪುಗಳನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ.
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದನ ಾ್ಲ? 13ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ; ಅನ್ಯ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಕೂಡದು. 14 ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 15 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲರುವನು. ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

16 “ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದಂತೆ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು. 17 ಆತನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸಲು ತ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ, ಸರಿ ಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಸಫಲ ಾಗುವುವು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀವು
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 19 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.

ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು
20 “ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಬಹುದು: ‘ಯೆಹೋವದೇವರು

ನಮಗೆ ಾ್ಯಯವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ. ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?’ 21 ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು: ‘ ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. 22ಯೆಹೋವನುಈಜಿಪಿ್ಟನವರನೂ್ನ
ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಾಧಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 24 ಈ ಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾವು ೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಆಗ ಇಂದಿನಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 25 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾವು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಾವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆವೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.’

7
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ದೇವಜ ಾಂಗ

1 “ನಿಮಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು. ನಿಮಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಎಂಬ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ
ನಿಮ ಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಅಧೀನಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಬೇಡಿ. 3 ಅವರೊಳಗಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. 4 ಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸುವರು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ

ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ
5 “ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ನೆಲಸಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಾ್ಮರಕ

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು;
ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. 6 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವುಆತನ ಸ್ವಕೀಯ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 7ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಕೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? ನೀವುದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿರುವ
ಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಜ ಾಂಗವೇ. 8ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋರಿಸಿನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಸತ್ವದಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು;
ಫರೋಹನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.

9 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬಹುದು. ಆತನು ಾನು ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳು ಾವಿ ಾರು ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 10 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ
ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನು ನಿ ಾನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

12 “ನೀವು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವನು; 13 ಮತು್ತ ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಜ ಾಂಗವು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ

ಬೆಳೆಯು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಿರು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವವು.
14 “ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ

ಮಕ್ಕಳಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವವು. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
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ಯೆಹೋವನು ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಯಿಲೆಗಳುನಿಮ್ಮವೈರಿಗಳಿಗೆಉಂಟಾಗುವವು. 16ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವುಯೆಹೋವನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರ ಾರದು.
ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಕೂಡದು! ಾಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುತ್ತವೆ.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ

17 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. ಇವರನು್ನ ಹೀಗೆ
ಹೊರಡಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಾಕೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.’ 18ನೀವುಅವರಿಗೆಭಯಪಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
19 ಆತನು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದೇ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬಳಸುವನು.

20“ನಿಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ಕಡಜದಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವನು. 21 ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ;
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಭಯಂಕರನೂ ಮ ಾ

ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿಯೇ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾರದು. ಾಗೆ
ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವನು. ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 24 ಅವರ ಾಜರನು್ನ ನೀವು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ತಡೆಯ ಾರರು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

25 “ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ನೀವುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವುತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆಅವುನಿಮಗೆಉರು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. 26ಅಂಥ
ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ತರಲೂ ಾರದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಸಲೂ ಾರದು; ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

8
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ

1 “ ಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ದಲು ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರೋ
ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನಿಮಗೆ
ಹಸಿವೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಮನ್ನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿದನು. ಇದರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡಿದನು? ಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಾತ್ರದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ಬದುಕದೆ ಯೆಹೋವನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿನಿಂದಲೇ ಬದುಕುವರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು
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ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 4 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಸಂರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳುಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5 ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಾಡಿದನು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ವತಿರ್ಸಿದನು.

6 “ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ೌರವಿಸಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ನೀರು ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಹರಿದುಬರುವುದು.
8 ಆ ದೇಶವು ಗೋಧಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು, ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಸಿಗುವವು. 9 ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ತಿನು್ನವಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಬೇ ಾದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಿಮಗಿರುವುದು. ಅಲಿ್ಲಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು ಾಮ್ರವನು್ನ
ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 10ನಿಮಗೆಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದು. ಆಗ ನೀವುನಿಮಗೆಉತ್ತಮದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ

11 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಾನು ಕೊಡುವ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 12ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾಸಿಸುವಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು
ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರಕುವವು ಮತು್ತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ.
14 ಆಗ ನೀವು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 15ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದಲು ನಡೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ವಿಷದ
ಾವು, ಚೇಳುಗಳು ಇದ್ದವು. ನೆಲವು ಾದಿದು್ದ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಸಿಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದನು. 16 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿಲ್ಲದ
ಮನ್ನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದನು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 17 ‘ಇವೆ ಾ್ಲ ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾವು ಪಡೆದೆವು’ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ಾಗಿತು್ತ? ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

19 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ. ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ; ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 20 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವು ಾದರೆ ನೀವೂ
ಅವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.

9
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿರುವನು

1 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಿರಿ. ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ; ಅದರ
ಗೋಡೆಗಳು ಆ ಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ; 2 ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅ ಾಕ್ಯರು ಎತ್ತರ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದವರು ಎಂದು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದ ಗೂಢಚಾರರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ‘ಅ ಾಕ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಾರೂ ನಿಲ್ಲ ಾರರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆತನು ದಹಿಸುವ
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ಬೆಂಕಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಶಪಡಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಇದು ನೆರವೇರುವು ಾಗಿಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

4 “ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದುದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದನು’ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ಾರಣವಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹು
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣಯೆಹೋವನುಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 5ನೀವುಉತ್ತಮರೀತಿಯಲಿ್ಲಜೀವಿಸುವಿರಿ
ಎಂದುದೇವರುನಿಮಗೆಆದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆಆ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 6ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಆಉತ್ತಮ ಾದದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾಸಿಸಲು
ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಹಠ ಾರಿಗಳು.
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ

7 “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿನದ
ತನಕವೂ ಆತನ ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿರುವಿರಿ. 8 ನೀವು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀ ಾಯ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಹಳ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 9 ಾನು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿದೆ್ದನು.
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಕಳೆದೆನು. ಾನು ಅನ್ನವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು.

11 “ ಾಗೆ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ‘ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿತಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ತಮ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 “ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ತುಂ ಾ
ಹಠ ಾರಿಗಳು. 14ಇವರನು್ನ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಾರೂ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಂ ಾರದ ಬಸವ

15 “ ಾನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆನು. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುತ್ತಲಿತು್ತ ಮತು್ತ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. 16 ಾನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದಿ್ದರಿ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೇ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿ್ದರಿ. 17 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಾಡಿದೆನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಾನು
ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬೋರಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ಾನು ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಾಪ ಾಡಿಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 19 ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾನು ಹೆದರಿದೆ್ದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವಷ್ಟರ ತನಕ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.

20 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 21 ನೀವು ಾಡಿದ ಬಂ ಾರದ ಬಸವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿ,
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ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಆ ಧೂಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟೆ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನಿ್ನಸಲು ದೇವರಿಗೆ ೕಶೆಯಬಿನ್ನಹ
22 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ತಬೇ ಾ, ಮ ಾ್ಸ ಮತು್ತ ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡಲು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನೀವು ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನ ಆ ಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 24 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ
ಾಲದಿಂದ ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
25 “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಬೋರಲಬಿದು್ದ ಆತನು
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 26 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನೀನು ಾಶ ಾಡಬೇಡ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಜ ಾಂಗ. ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಹೊರತಂದಿರುವೆ. 27ಯೆಹೋವನೇ,ನೀನುಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊ. ಇವರು ಎಷು್ಟ ಹಠ ಾರಿಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು. ಅವರ
ಾಪ ಾಗರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಬೇಡ. 28 ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಶಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,

‘ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು ಅಸಮಥರ್ ಾದನು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹತ ಾಡಲು ಕೊಂಡೊಯಿ್ದ ಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 29ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನಿನ್ನ ಬಲಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿರುವೆ.’

10
ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು

1 “ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಂತೆಯೇ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮರದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ
ತ ಾರು ಾಡು. 2 ನೀನು ಒಡೆದು ಾಕಿದ ದಲಿನ ಕಲು್ಲ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾವ ಪದಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದನೋಅದೇಪದಗಳನು್ನಈಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳಮೇಲೆಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಈಹೊಸಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ನೀನು ಮರದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 “ ಾನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದೆನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಇದರಲೂ್ಲ ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದ ದ ಾ ಗಳೇ
ಇವು. 5 ಾನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾನು ಾಡಿದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗಿಟೆ್ಟನು. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳುಈಗಲೂ ಇವೆ.”

6 (ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನ್ಯರ ಾವಿಗಳಬಳಿಯಿಂದಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ೕಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆರೋನನು
ಸತು್ತಹೋದದು್ದ ಮತು್ತ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ. ಆರೋನನ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಾಜಕ ಾದನು. 7ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ೕಸೇರದಿಂದ ಗುದೊ್ಗೕದ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ಟಾ್ಬತ ಎಂಬ ನದಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿದರು. 8ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳವರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಜಕರ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ ವಚನಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರು.
9 ಹೀಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ವಸವು
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾ್ವಸವುಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಇದು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ.)
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10 “ಹಿಂದಿನ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಾರಿಯೂ ಾನು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಲೈಸಿದನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

11ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸು; ಾನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅಪೇ ಸುವುದೇನೆಂದರೆ

12 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಪೇ ಸುವುದೇನು? ನೀವು ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ನಿಮಗೆಕೊಡುವಆತನಕಟ್ಟಳೆ,ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂನಿಮ್ಮಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಇರುತ್ತದೆ.

14 “ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಯೆಹೋವನದೇ, ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂಯೆಹೋವನದೇ. ಈ ಭೂಮಿಯೂ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವರಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. 15 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು; ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರ ಬದ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಆತನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
17 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನು ದೇವರುಗಳ ದೇವರೂ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮ ಾದೇವರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾರನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಂದೇ. ಆತನು ತನ್ನ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನಲ್ಲ.
18 ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಆತನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪರದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆತನು ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂಪರದೇಶಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವೂ ಸಹಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

20 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗದಿರಿ. ಾ ಾ್ದನ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಡಿರಿ.
21 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಸು್ತತಿಸಬೇಕು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಹೋ ಾಗಅವರಲಿ್ಲ ಕೇವಲಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಆದರೆನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

11
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 2ನಿಮಗೆಉಪದೇಶ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಆತನು ಎಂ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ
ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
4ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಕುದುರೆ ರಥಗಳಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದುದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಅವರು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರುವತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು,



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 11:6 278 ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 11:25

ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 6 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅಬೀ ಾಮನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯು
ಾಯಿ ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವರ ಗು ಾರವನು್ನ, ಸೇವಕರನು್ನ, ಅವರ
ಪಶುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7 ಆತನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಮ ಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ.

8 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ; ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 9 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ. ಆ ದೇಶವು ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
10 ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿರುವ ದೇಶವು ನೀವು ಹೊರಟುಬಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಂತಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಾರಿ
ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 11 ನಿಮಗೆ
ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ದೊರಕಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಟ್ಟತಗು್ಗಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯ; ಮಳೆಯ ನೀರು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೊಯಿಸುತ್ತದೆ. 12 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಯು ಾ್ತನೆ. ಆ
ದೇಶವನು್ನ ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

13 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ:
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ 14 ಾಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾನು
ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಿಂ ಾರು, ಮುಂ ಾರು ಮಳೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದು. ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವಿರಿ. 15 ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಆ ಾರವು
ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿರುವುದು.’

16 “ಆದ್ದರಿಂದಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡಿ. 17ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ
ಾಡುವನು. ಆಗ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನು ಕೊಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ

ಊಟಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಾಯುವಿರಿ.
18 “ ಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಡಿರಿ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಪಕ ಕೊಡುವುದು. 19ಈ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೆಬೋಧಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳವಿಷಯ ಾಗಿನೀವುನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮಲಗು ಾಗ, ಏಳು ಾಗ ನೀವು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇರಬೇಕು. 20 ಈ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ ನಿಲುವುಗಳ ಮತು್ತ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ.
21 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಗ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹು ಾಲ
ಾಳುವಿರಿ. ಆ ಾಶವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ ಾಲವಿರುವುದೋ ಅಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
22 “ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಿ. 23 ಆಗ ನೀವು
ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವೆನು. ಆ
ಜ ಾಂಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಭೂಮಿಯೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು. ದ ಣದ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರದ ಲೆಬನೋನಿನ ತನಕ,
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದಪಶಿ್ಟಮದಭೂಮಧ್ಯಸಮುದ್ರ ತೀರದ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ.
25 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ನೀವು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
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ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅಥ ಾ ಾಪ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆರಿಸುವಿಕೆ
26 “ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವು ಆಶೀ ಾರ್ದವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಆರಿಸಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಆತನಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವಿರಿ. 28 ಆದರೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಪವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ. ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದುಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಕುರಿತಲ್ಲ.

29 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವನು. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು ಎ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಜನರಿಗೆ
ಾಪವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ. 30ಈಬೆಟ್ಟಗಳು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಆಚೆದಡದಲಿ್ಲವೆ. ಇವು ೕಡರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲವೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲವೆ. ಗಿ ಾ್ಗಲ್
ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಓಕ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಇವು ದೂರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 31 ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈದೇಶವು
ನಿಮ್ಮದೇ. 32 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು.

12
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ

1 “ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವವರೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 2 ಈಗ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಅದನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನೀವುಹೋ ಾಗ ಆ ಜನರ
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಬೇಕು. ಅವರಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಎತ್ತರ ಾದ
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಮೇಲೆಯೂಹಸು ಾಗಿರುವಮರದಕೆಳಗೂಇರುತ್ತವೆ. 3ನೀವುಅವರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ,ಅವರ ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು. ಅವರಅಶೇರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು
ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕು.

4 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ನೀವುಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 6ಅಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಾವುದೇ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನೀವು ಕೊಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಾವುದೇ ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. 7 ನೀವೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. ನೀವು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಆ ಎ ಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

8-9 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿಆ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆಇದನೆ್ನೕಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ. 10ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು; ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿರಿ. 11ಆಗ
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ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಯ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ,
ಚೊಚ್ಚಲ ಪಶುಗಳನು್ನ, ದ ಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 13 ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಲಿಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ. 14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಡಿರಿ.

15“ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗಅಲಿ್ಲರುವಜಿಂಕೆ,ಟಗರು ಇ ಾ್ಯದಿ ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು
ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುನಿಮಗೆಕೊಡುವಷು್ಟ ಾಂಸದಲಿ್ಲಎಷು್ಟಬೇ ಾದರೂತಿನಿ್ನರಿ.
ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ಆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 16 ಆದರೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.
17 “ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ದೇವರಿಗೆ

ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಾಲು; ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇಟಿ್ಟರುವ ಚೊಚ್ಚಲ
ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳು, ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಮೀಸಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳು. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಆತನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. 19 ಆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ ಈ ಊಟವನು್ನ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಿ.
20-21 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತುಂ ಾ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ಾಂಸ ಊಟ ಾಡಲು ಆಸೆ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಹಟಿ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾನು ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಿ. 22 ಜಿಂಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾರಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನು್ನವಂತೆ ನೀವು ಈ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೂ ಈ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23ಆದರೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತವು ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆ ಾರ. ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೀವಕಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ
ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 24ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು. 25ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವುಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆಯೆಹೋವನುನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ. ಆಗನಿಮಗೂನಿಮ್ಮಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶುಭಉಂಟಾಗುವುದು.

26 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ನೀವು ದೇವರು
ಆರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 28 ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡು ಾಗ ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭಉಂಟಾಗುವುದು.

29 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಆ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ
ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ. 30 ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ನೀವು ಾಶ ಾಡಬೇಕು.
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ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವರು; ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ‘ಆ ಜನರು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಾಗೆ ಾನೂ
ಪೂಜಿಸುವೆನು’ಎಂದು ನಿಮ್ಮಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! 31ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು
ಆ ರೀತಿ ಾಡ ಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

32 “ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವು ಾಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಕೂಡಿಸ ಾರದು; ಅದರಿಂದ ಏನೂ
ತೆಗೆಯ ಾರದು.

13
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

1 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೊಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಹೇಳಬಹುದು. 2 ಅವನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿತೋರಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. 3 ಅಂಥ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೊ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುವನು. 4 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ೌರವಿಸಬೇಕು, ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 5 ಅಂಥ ಪ್ರ ಾದಿ
ಅಥ ಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತೊರೆಯಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನ ಾ್ಲ? ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸದವನು.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

6 “ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಆಪ್ತಗೆಳೆಯ ಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು
ಬಂದು, ‘ ಾ, ಾವು ಬೇರೆ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸೋಣ’ (ಈ ದೇವರನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 7ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರ
ದೇವರುಗಳು, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಹತಿ್ತರದವುಗ ಾಗಿವೆ; ಕೆಲವು ದೂರದವುಗ ಾಗಿವೆ.) 8 ಎಂದರೆ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಲಹೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ; ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರತೋರಬೇಡಿ; ಅವನು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಹೋಗಲುಬಿಡಬೇಡಿ;ಅವನನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇಡಿ. 9-10ನೀವುಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು.
ನೀವು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಲನೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದವನು ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
ಭಯವುಂಟಾಗಿಅಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು.
13 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ, ‘ ಾವು ಹೋಗಿ
ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. (ಈ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.) 14 ನೀವು ಇಂಥ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆಮತು್ತ ಅಂಥ ಭಯಂಕರ
ಸಂಗತಿಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ನೀವು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, 15 ನೀವು
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ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು; ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. 16 ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂದು ಾಕಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ◌ೆಯೇ ಇವನನು್ನ ಸೋಲಿಸೆ.ಯೇ
ಇವನನು್ನ ಸೋಲಿಸೆ.ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಾಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುವುದು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಮತು್ತ
ಾರೂಆಪಟ್ಟಣವನು್ನಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 17ಆಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವಪ್ರತಿ ಂದುವಸು್ತ ಾಶ ಾಗಬೇಕು.

ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವನು. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು
ಾಡಬೇಕು.

14
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನರು

1 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ನೀವು
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಕೂಡದು.
2 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನರು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಆ ಾರ

3 “ಯೆಹೋವನು ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ನೀವು ಹಸು, ಕುರಿ, ಆಡು,
5 ಜಿಂಕೆ, ದುಪಿ್ಪ, ಾರಂಗ, ಾಡುಕುರಿ, ಾಡುಮೇಕೆ, ಕಡಬೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಆಡು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
6 ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವ ಮತು್ತ ಮೆಲುಕು ಾಕುವ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ಒಂಟೆ,
ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ಮೆಲುಕು ಾಕುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ

ಗೊರಸು ಸೀಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. 8 ನೀವು ಹಂದಿಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸೀಳಿವೆ; ಆದರೆ
ಅವುಗಳುಮೆಲುಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಂದಿಯ
ಹೆಣವನೂ್ನ ನೀವುಮುಟ್ಟ ಾರದು.

9 “ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಪರೆ ಮತು್ತ ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವುದನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. 10ಪರೆ,
ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿಲ್ಲದಮೀನುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವುಅಶುದ್ಧ.

11 “ನೀವು ಶುದ್ಧಪ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12ಆದರೆ, ಗಿಡುಗ, ರಣಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ, 13 ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಹದು್ದ, ಗಿಡುಗಗಳು, 14 ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಾಗೆಗಳು, 15 ಗೂಬೆಗಳು, ಸಣ್ಣಗೂಬೆಗಳು, ಕಡಲ ಾಗೆ,
16-17 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಗೂಬೆಗಳು, 18 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು, ಬಕಪ , ಾವಲಿಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾರಣ
ತಿನ್ನ ಾರದು.

19 “ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಹುಳಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. 20ಆದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾದ
ಾವ ಪ ಯನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
21 “ಸತು್ತಬಿದ್ದ ಾವ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲೀ ತಿನ್ನ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.

ಅವನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಆ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಪರದೇಶಿಗೆ ಾರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವುಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;ಆತನ ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆಡಿನ
ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿರಿ.
ದಶ ಾಂಶ
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22 “ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳ
ಮತು್ತ ಮಂದೆಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವು ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ,
25 ದ ಾಂಶದ ಆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗುವ
ಆ ಾರವಸು್ತಗಳನು್ನಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಆಹಣದಿಂದಖರೀದಿ ಾಡಿನೀವೂನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಸಂತೋಷಪಡಿ. 27 ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಾಲುಕೊಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಾ್ವಸ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿಡಿರಿ. 29 ಇದು ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಾನ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಪರದೇಶಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ವಿಧವೆಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಅ ಾಥ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ
ತೃಪ್ತ ಾಗಲಿ. ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

15
ಾಲಗಳನು್ನ ವಜಾ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ವಷರ್

1 “ಪ್ರತೀ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಗಳನು್ನ ವಜಾ ಾಡಬೇಕು. 2 ಒಬ್ಬನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಾಲವನು್ನ ವಜಾ ಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಂದ
ಾಲ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ ಾರದು. ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಜಾ ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ದೇವರು
ಆದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಾಲ ಾರನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ವಜಾ ಾಡಬೇಕು.
4 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಡವ ಾಗಿರ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು ಆತನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಆತನ ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 6 ಆತನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಲು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಹಣವಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳವು.

7“ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಕೊಡುವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿರಬಹುದು. ನೀವು ಾ್ವಥರ್ ಾಗಿ,ಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸ ಾರದು.
8ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾಲಕೊಡಿರಿ.

9 “ ಾಲ ವಜಾ ಾಡುವ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಾರಿಗೂ ಾಲ ಕೊಡದೇ
ಸ ಾಯ ಾಡದೇ ಇರ ಾರದು. ಅಂ ಾ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ.
ಸ ಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇರ ಾರದು. ನೀವು ಆ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 15:10 284 ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 16:1

ಬಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ
ನೀವುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಿ.

10 “ಆಬಡಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿದೆ ೕ ಅಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಿ;
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. 11 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಬಡಜನರು ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಗು ಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು
12 “ನೀವು ಹೀಬೂ್ರ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೊ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 13 ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಬರೀಗೈಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸ ಾರದು. 14 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿನಿಮಗೆಹೇರಳ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. 15 ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

16 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, 17ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಒಂದು ಹರಿತ ಾದ ಾಧನದಿಂದ ರಂಧ್ರ
ಾಡಬೇಕು. ಇದು, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಾಶ್ವತ ಗು ಾಮನು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು. ಗು ಾಮಳಿಗೂ ಇದು

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
18 “ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕ ಾ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಧರ್ಕೂಲಿ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸಫಲಪಡಿಸುವನು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

19 “ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಹಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದವುಗಳು. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂ ಾ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. ಮತು್ತ ಅಂ ಾ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು. 20 ಪ್ರತಿ ವಷರ್,
ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.

21 “ಆದರೆ ಆ ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುರು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವ
ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು.
22ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬೇ ಾದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದನು್ನ ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ಅಂದರೆ
ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಜಿಂಕೆಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾವ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ ೕ,
ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕೂ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 23ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.

16
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 “ಅಬೀಬ್ ◌ ್ ನಬಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ◌ೆಲ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದನು್ನ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮತಿಂಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕದಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಡಿನಿಮ್ಮಯೆಹೋವನನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ದನವ ಾ್ನಗಲಿಆಡ ಾ್ನಗಲಿ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಈಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಬೆರೆಸಿದರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು. ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ‘ಸಂಕಟದರೊಟಿ್ಟ’
ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅದುನೆನಪಿಗೆತರುತ್ತದೆ. ನೀವುಅಲಿ್ಲಂದತುಂ ಾಅವಸರ ಾಗಿಹೊರಬಂದಿರಿ! ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮಜೀವ ಾನ
ಪಯರ್ಂತ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾದರೂ
ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯು ಇರ ಾರದು. ಮತು್ತ ದಲನೇ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ನೀವು ವಧಿಸುವ
ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಳಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸತಕ್ಕದು್ದ.
5 “ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಂ ಾಲ
ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಪಶುವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಾಲವನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಾಡುತ್ತದೆ. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. 8ಆರು ದಿನಗಳ ತನಕ
ನೀವುಹುಳಿಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುಏನೂಕೆಲಸ ಾಡದೆಇರಬೇಕು.
ಆ ದಿನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
9 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿರಿ.

10 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾ್ತನೆಂದು ೕಚಿಸಿ
ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಜನರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ, ಅ ಾಥರನು್ನ, ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. 12ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
13 “ಕಣಗಳ ಕೆಲಸ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ

ಶೇಖರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ, ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ,
ಪರದೇಶಿಗ ಂದಿಗೆ, ಅ ಾಥರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಾಡಿರಿ.
15 ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

16 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ನೀವೆ ಾ್ಲ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾರಿ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
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ಾಣಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
18 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದವರು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. 19 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಲಂಚ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀ ಾರ್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ಹಣವು ಾನಿಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅವರ
ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮಂದ ಾಡುವುದು. 20 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಿರಿಮತು್ತ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು

21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅದರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುವಂಥ ಾವ ಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನೆಡ ಾರದು;
22ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಪೂಜೆ ಾಗಿವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನೆಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

17
ಕಳಂಕ, ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನೕ ಬಲಿಕೊಡಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡುಕುರಿಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅವು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ದೋಷಪೂರಿತ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆತನು
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದರೆ ದೊರಕುವ ಶಿ
2 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ

ಸುದಿ್ದ ಂದನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿ 3 ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬಹುದು,
ಅದು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 4 ಇಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ಟ ದ ಾಗಿ
ಅದು ಸತ್ಯ ೕ ಸು ್ಳೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಯು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನಿಜ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, 5 ಆ ಾಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಹೊರಗಿರುವ ಬಯಲಿಗೆ ಆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ, ಪುರುಷನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಾಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಒಂದೇ ಾ
ಇರುವು ಾದರೆಅವರಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾಮೂವರು ಾ ಗಳುಅವರು
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಾತ್ರ ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. 7 ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಾ ಗಳು ದಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬೇರೆಯವರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಇದ್ದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ ಾಗದ ವಿಷಯಗಳು
8 “ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸ ಾಗದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಬರುವವು. ಅವು ಕೊಲೆ ಅಥ ಾ

ಇಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ ವಿ ಾದವಿರಬಹುದು; ಅಥ ಾ ಜಗಳ ಾಡಿ ಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಸು ಾಗ ಸರಿ ಾದ ಇತ್ಯಥರ್ ಾಡಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಾದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರು ಆರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 9ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕರ
ಬಳಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
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ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಬಗೆಹರಿಯ ಾಗದ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ, 10 ಯೆಹೋವನ
ವಿಶೇಷ ಾದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವರು. ಅವರುಏನುಹೇಳು ಾ್ತರೋಅದಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವುಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದುಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೋಅದನು್ನ ನೀವು ಾಡಲೇಬೇಕು.
11ಅವರು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಲಿಹೇಳಿದ
ತೀಪರ್ನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಬೇಕು. ನೀವುಆದುಷ್ಟನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಬೇಕು. 13ಈದಂಡನೆಯಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದಿರುವರು.

ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸುವ ರೀತಿ
14“ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಕೊಡುವದೇಶವನು್ನ ನೀವುಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೂ
ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 15ಅಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ
ನೀವು ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು; ಪರದೇಶಸ್ಥನನು್ನ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸ ಾರದು. 16ಅರಸನು ತನ್ನ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಖರೀದಿಸ ಾರದು; ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರಿಸ ಾರದು;
ಾಕೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಾರದು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

17 ಅರಸನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಪತಿ್ನಯರು ಇರ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ ಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವರು. ಾಜನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ

ತನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
18 “ ಾಜನು ಾಜ್ಯ ಾಳಲು ಆರಂಭಿಸು ಾಗ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಅವನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಪೂತಿರ್ ಪದೇಪದೇ ಓದುತಿ್ತರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಅವನು
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಾನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆಗ ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆಗ ಾಜನೂ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಹು ಾಲ ಆಳುವರು.

18
ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಜೀವ ಾ ಾರ

1 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವರು. ದೇವರಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಬೇಯಿಸಿದಯಜ್ಞಶೇಷವೇಅವರಆ ಾರ.
2 ಬೇರೆ ಕುಲದವರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಲು
ಯೆಹೋವನೇ.

3 “ನೀವು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದನವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊ ಾ್ದಗ ಾಜಕರಿಗೆ ಭುಜವನು್ನ,
ಎರಡು ದವಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉದರ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 4ನಿಮ್ಮ ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಪ್ರಥಮ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸದಲಿ್ಲ, ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಉಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಕುಲದವರಿಂದ ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.

6 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಲೇವಿಯನಿಗೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಒಂದು ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ಸಮಯವನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ,
ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವದೇ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ
ಾವುದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಬರಬಹುದು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದರೂ ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದು.
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7 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರಂತೆ ಈ
ಲೇವಿಯನು ಸಹ ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 8ಆಲೇವಿಯನು ಇತರ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಯ ಾಪ್ರ ಾರ
ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೀವಿಸ ಾರದು
9 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು

ನಡೆಯ ಾರದು. ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪದ್ದತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. 10ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಣಿಹೇಳುವವರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ, ಮಂತ್ರ ಾರರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ
ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಾಟ ಾರರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 11 ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ
ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೇ ಾಳಿಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಟ ಾರ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸತು್ತಹೋದವನೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾ ಾಡಕೂಡದು.
12 ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿ
14 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಇತರ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಾಟಮಂತ್ರಗಳ

ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅಂ ಾ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಾಗೆ ಇರುವನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 16 ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ದೇವರು
ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ನೀವು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿ ಾಗದೇವರಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಭಯಪಟಿ್ಟರಿ;ಪವರ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೂತತ್ತರಿಸಿದಿರಿ. ಆಗನೀವು,
‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಾವು ತಿರುಗಿ ಕೇಳದ ಾಗೆ ಾಡು. ಾವು ತಿರುಗಿ ಆ ಮ ಾ
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ ನೋಡದ ಾಗೆ ಾಡು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ!’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

17 “ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅವರು ಕೇಳುವ ವಿಷಯವುಒಳೆ್ಳಯದೇ. 18 ಾನು
ಅವರಿ ಾಗಿನಿನ್ನ ತರಹದಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವನುಅವರಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನುಜನರಿಗೆತಿಳಿಸಬೇ ಾದವಿಷಯವನು್ನ ಾನೇಅವನಿಗೆತಿಳಿಸುವೆನು. ಾನುಆ ಾಪಿಸುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಅವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 19 ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು. ಅವನು
ಾ ಾಡು ಾಗ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.’

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ್ಗ
20 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನು ಹೇಳದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವರಿಂದ

ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವೆನು ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂ ಾ ಸಂದಭರ್ಗಳು
ಬಂದಲಿ್ಲ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಬರಬಹುದು. ಅವರನೂ್ನ ನೀವು ಾಯಿಸಬೇಕು. 21 ‘ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದು್ದ ದೇವರ
ಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?’ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 22ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು
ನೆರವೇರದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಆಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನದೆ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನೀವು
ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
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19
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು

1 “ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ.
ಅವರ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೀವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಂ ಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 2-3 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಮೂರು ವಿ ಾಗ ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಾವ ಾದರೂ ಅಪಿ್ಪತಪಿ್ಪ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ

ಓಡಿಹೋಗಬಹುದು.
4 “ಅಂ ಾ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ

ಕೊಂದದು್ದ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿರಬೇಕು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೆ್ವೕಷವಿರ ಾರದು. 5 ಇದೊಂದು
ಉ ಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ಅಡವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯಲು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಒಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಬೀಸು ಾಗ ಅವನ ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಡಿದು ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಬೀಸಿದವನು ಆ
ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 6 ಆದರೆ
ಆ ನಗರವು ತುಂ ಾ ದೂರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವ ದಲೇ ಸತ್ತವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವನನು್ನ ಅವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಗರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಸೇರುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

9ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಆತನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಮೇರೆಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾಗನೀವುಇನೂ್ನಮೂರುಆಶ್ರಯನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಾವ
ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೋಷಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯ ನಗರದೊಳಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ 12 ಅವನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಆ
ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದು ಕೊಲೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು,
ಕೊಲೆ ಾರನು ಾಯಲೇಬೇಕು. 13 ನೀವು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು.

ಆಸಿ್ತಯಮೇರೆಗಳು
14 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀವು ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು. ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ನೆಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಗಡಿಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿದೆ.

ಾ ಗಳು
15“ಒಬ್ಬನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡುಅ ಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ ಯಿಂದಅವನು

ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾರದು. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು
ಾ ಗಳಿರಬೇಕು.
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16 “ಒಬ್ಬ ಾ ಾರನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನಗೆ ಾನಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸುಳು್ಳಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ, 17ಆ ಪ್ರಕರಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಿಬ್ಬರೂಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಯರ್ತತ್ಪರ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಾಣಬೇಕು. 18 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು
ಅವರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಸರಿ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಾ ಯವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ 19ಆ ಾ ಯವನಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗೆ ಾವ ಶಿ ಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ಅವನು ಸು ಾ್ಳಡಿದ್ದನೋ, ಅದೇ ಶಿ ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 20ಇದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂ ಾ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ
ಅವರು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ಅಪ ಾಧ ಎಷು್ಟ ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವುದೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಭಯಂಕರ ಶಿ ಯೂ ಇರಬೇಕು. ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಬೇಸರಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಒಬ್ಬನು ಾ್ರಣಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಾ್ರಣವೂ

ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ,ಹಲಿ್ಲಗೆಹಲು್ಲ, ಕೈಗೆ ಕೈ, ಾಲಿಗೆ ಾಲುಎಂಬನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

20
ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳು

1 “ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರ ರ ಾಶ್ವಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸೈನ್ಯಬಲವನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದವನು ಆತನೇ.

2 “ನೀವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುನಿಂ ಾಗ ಾಜಕನು ಸೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:
3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರೇ,ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ. ಈದಿವಸನಿಮ್ಮವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲುಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಅಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು. ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವನು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.’

5 “ಆಲೇವಿಯಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಹೊಸಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಗ ೃಹಪ್ರವೇಶ
ಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು

ಅವನಮನೆಗೆಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿಅದರಫಲವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರೆ ಅವನ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಫಲಗಳುಬೇರೊಬ್ಬನ ಾ ಾಗುವುದು. 7ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂಮದುವೆ ಾಗಲು ಹೆಣ್ಣನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಲಿ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

8 “ಆ ಲೇವಿಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನಿಂ ಾಗಿ ಇತರ ಸೈನಿಕರೂ ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.’ 9 ಲೇವಿಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ
ಅವರು ತಮಗೆ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

10 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ‘ ಾಂತಿಸಂ ಾನಕೆ್ಕ’
ಕರೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಲೇಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ

ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾಗ ನೀವು ಆ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. 14ಹೆಂಗಸರನು್ನ,ಮಕ್ಕಳನು್ನ,ದನಕುರಿಗಳನು್ನಮತು್ತ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಹುದೂರವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ
ನೀವು ಾಸಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು.

16 “ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡು ಾಗ ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 17 ನೀವು ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹತೆ್ಯ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆ. 18 ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾಗ ಾಡುವ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
19 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ

ಕಡಿದು ಾಕ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ ಕಡಿಯ ಾರದು. ಅವು ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳಲ್ಲವ ಾ್ಲ? ಅವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? 20ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡದಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ* ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಬಹುದು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು.

21
ಕೊಲೆ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹ ಪತೆ್ತ ಾದರೆ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಕೊಲೆ ಾಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದು್ದ ಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
2 ಆಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಆ ಶವದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ
ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಅಳೆಯಬೇಕು. 3 ಾವ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಲೆ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶವಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ೕ
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಂದೂ ಕರು ಈಯದ, ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸದ ಒಂದು ಹಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4 ಹರಿಯುವ ನೀರಿರುವ ತಗಿ್ಗಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ತಗು್ಗ ಉಳಿಮೆ ಾಡಿದ ಜಾಗ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವ ಸಸಿಯೂ
ನೆಟಿ್ಟರ ಾರದು. ಅಲಿ್ಲಊರಹಿರಿಯರುಆಹಸುವಿನ ಕುತಿ್ತಗೆಮುರಿಯಬೇಕು. 5ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರೂ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನ ಾಜಕನೇ ಇತ್ಯಥರ್ ಾಡುವನು.
6 ಕೊಲೆ ಾದವನ ದೇಹದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸುವಿನಮೇಲೆ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 7 ಆ ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ ಾವು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಹತೆ್ಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನು ಕೊಲೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. 8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ

ರ ಸಿರುವೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ಜನಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು; ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಕೊಲೆಗೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಾರಣರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡ!’ 9ಹೀಗೆ ನೀವುಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಿರಿ. 11 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಸುಂದರಿ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ 12 ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗುರನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ
* 20:20: ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು ಬೇ ಾದ ಮರದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”
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ವರಿಸಿ ಗಂಡ ಾಗಬಹುದು. ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವಳು. 14 ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಾರ ಾರದು. ಆಕೆಯನು್ನ ಗು ಾಮಳಂತೆ ನೋಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
ಹಿರಿಯಮಗನು

15 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಅವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವರು. ಹಿರಿಮಗನು ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ
ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರೆ 16 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾಲು ಾಡಿ ಕೊಡು ಾಗ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು.
17 ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿಯಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಅವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ
ಬೇರೆಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಾಲು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆಅವನು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನ ಹಕು ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.
ವಿಧೇಯ ಾಗದಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ

18 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹಠ ಾರಿ ಾದ ಅವಿಧೇಯ ಮಗನಿರಬಹುದು. ಈ ಮಗನು ತಂದೆಯ
ಾತ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾತ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಶಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನು

ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, 19 ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆ
ಮಗನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಬರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 20 ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಮಗನು ಹಠ ಾರಿಯೂ ಅವಿಧೇಯನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗ ಂದನೂ್ನ ಅವನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.’ 21 ಆಗ

ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸೇರಿ ಆ ಮಗನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.
ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ನೇತು ಾಕುವ ಬಗೆ್ಗ

22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಮರಣಶಿ ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಒಂದುಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿದರೆ 23ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಆಮರದಲಿ್ಲ
ಅವನ ಶರೀರ ನೇ ಾಡುವಂತೆ ಾಡ ಾರದು. ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವನ ಶವವು ಹೂಳಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಹೊಲಸು ಾಡಬೇಡಿರಿ.

22
ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು

1 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕಟಿ್ಟರುವ ದನ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ
ಅದನು್ನ ನಿಲರ್ ಸದೆ, ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಧಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಆ
ಪಶುವಿನಧಣಿ ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆಗೊ ಾ್ತಗದಿದ್ದರೆಅಥ ಾಅವನು ನಿಮಗೆತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೆಅದರ
ಧಣಿಯು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಬಟೆ್ಟಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ಹಸು ಾಗಲಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೂ
ನೋಡದಂತೆ ಹೋಗದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಏಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.

5 “ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸ ಾರದು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ.

6 “ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನೆಲದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮರದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅದರೊಳಗೆ ಾಯಿ ಪ ಯು ತನ್ನ ಟೆ್ಟಗ ಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗ
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ನೀವು ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಯಿಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾರದು. 7 ನೀವು ಾಯಿಪ ಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮರಿಪ ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬಹು ಾಲ
ಬದುಕುವಿರಿಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು.

8 “ನೀವು ಮನೆ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅದರ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಧರ್ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಾಡದೆಹೋದರೆ ಾ ಾದರೂ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತಲಿ್ಲ ಅವನ ಾವಿಗೆ ನೀವು
ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ.
Things That Must Not Be Put Together

9 “ನೀವು ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವೆರಡೂ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವುದು.

10 “ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಹಸುವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ನೆಲವನು್ನ ಉಳ ಾರದು.
11 “ ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ನೇಯ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡ ಾರದು.
12 “ನೂಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು

13 “ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ, 14 ‘ ಾನು ಈಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾ ಾಗ
ಈಕೆಯು ಕನೆ್ಯಯಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು’ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ
ಅಪ ಾಧ ಹೊರಿಸಿದರೆ, 15 ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯು
ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಬೇಕು. 16ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ
ಇವನಿಗೆಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆದರೆಈಗಅವನುಆಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿಬೇಡವೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. 17ಅವನು
ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. “ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,ಆದರೆನನ್ನಮಗಳುಮದುವೆಗಿಂತಮುಂಚೆಪುರುಷಸಂಪಕರ್ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಗುರುತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. 18 ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು. 19 ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಂದ ನಲವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವನು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದ ಾರಣ ಆ
ಹುಡುಗಿಯು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿಯೇ ಾಳಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ
ಾಡ ಾರದು.
20“ಆದರೆಹುಡುಗಿಯಗಂಡನು ಆಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಹುಡುಗಿಯತಂದೆ ಾಯಂದಿರ

ಬಳಿ ಆಕೆಯು ಪುರುಷ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪು ಾವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ 21ಊರಹಿರಿಯರು
ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯಮನೆ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಊರಜನರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಾಯಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ
ತಂದೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ವೇ ಾ್ಯವೃತಿ್ತ ನಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಅಂ ಾ ಾಪವನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು

22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

23 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳನು್ನ ಸಂಧಿಸಿಅವಳನು್ನ ಕೂಡಿದರೆ, 24ನಗರದ
ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವುಆಪುರುಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆಅವನುಮತೊ್ತಬ್ಬನಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಲೈಂಗಿಕ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ನೀವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

25“ಆದರೆಒಬ್ಬನುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಆಕೆಯನು್ನ
ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಾಗಿ ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 26 ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಏನನೂ್ನ
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ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆ ಶಿ ಗೆಅಹರ್ ಾಗುವಂಥ ಾಯರ್ವೇನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಕೊಂದಂತೆಯಷೆ್ಟೕ. 27 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾದ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಶಿ ಸಲ್ಪಡ ಾರದು.
28“ಒಬ್ಬನು ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಕಂಡುಆಕೆಯನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದಕೂಡುವುದನು್ನ

ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡರೆ 29ಅವನು ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.

30 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಿ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡ ಾರದು.”

23
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವರು

1 “ಜನ ಾಂಗದ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ ಜನ ಾಂಗದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು. 2 ಒಬ್ಬನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾನೂನು ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇ ಾ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸೇರಕೂಡದು. ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು.

3 “ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಕೂಡದು.
ಅವರ ಸಂತತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಆ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದು ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲು
ಅವರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೆಸ ಟೋಮಿಯದಿಂದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಶಪಿಸುವಂತೆಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದಆ ಾಪವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು. 6 ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿ ಾಗಲಿ ೕ ಾಬ್ಯರೊಂದಿ ಾಗಲಿ
ನೀವು ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹತ್ವದಲಿ್ಲರ ಾರದು.

People the Israelites Must Accept
7 “ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ

ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು, ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ. 8 ಎದೋಮ್ಯರ ಮತು್ತ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಮೂರನೆ ತಲೆ ಾರಿನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಬಹುದು.

ಾಳೆಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಡಬೇಕು
9 “ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ

ಪ್ರತಿ ಂದರಿಂದಲೂ ನೀವು ದೂರ ಾಗಿರಿ. 10ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ ಅವನು
ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಅವನು ಾ್ನನ ಾಡಿ
ಸೂಯರ್ಮುಳುಗಿದ ಬಳಿಕ ಾಳೆಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರಬಹುದು.

12 “ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬಹಿದೇರ್ಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ
ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಣು್ಣ ಅಗೆದು
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲೂ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಲಿ ಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ಮುಚ್ಚಲೂ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು. 14ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಲೂ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯವು
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಸನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವನು.
ಇತರ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು
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15 “ಒಬ್ಬ ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಧಣಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅವನ ಧಣಿಗೆ
ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು. 16 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಡ ಾರದು.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗಂಡ ಾಗಲಿ ಹೆಂಗ ಾಗಲಿ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವೇಶೆ್ಯ ಾಗ ಾರದು. 18 ಸೂಳೆತನದಿಂದ
ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಾಸ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಾರದು.
ಒಬ್ಬನು ಾನು ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಪೂರೈಸಕೂಡದು. ಾಕೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾರುವವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ; ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳ ಆ ಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿ ಾಡಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
19 “ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ವಸೂಲು ಾಡ ಾರದು. 20ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ

ನೀವುಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಿಗೆಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಲ ಕೊಡ ಾರದು.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ ಅದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ನಿ ಾನ ಾಡಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ಸಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 23ಆದರೆ
ನೀವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು.
24 “ಒಬ್ಬನ ತೋಟದೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ

ತಿನಿ್ನ. ಆದರೆ ನೀವುಮಕ್ಕರಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. 25ಒಬ್ಬನ ಾನ್ಯದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಸೆದು ತಿನು್ನವಷು್ಟ ಾನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ
ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಯಿದು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ.

24
1 “ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಮದುವೆ ಾದ ಬಳಿಕ, ಅವಳಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಅವನು ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದ ಾ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಾಕಿ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 3-4 ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಗಂಡನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಎರಡನೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ ಆಕೆಯ ದಲನೆಯ
ಗಂಡನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾದಳು. ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಂಥ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.

5 “ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾರದು; ವಿಶೇಷ ಾದ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಒಂದು ವಷರ್ ಅವನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು.

6“ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದಏ ಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆಅವನಬೀಸುವ
ಕಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನ ಆ ಾರವನೆ್ನೕ ಅವನಿಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.

7 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರ ಾರದು.
ಾಗೆ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ಅಂ ಾ ಾಪವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಾಡಬೇಕು. 9ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂ ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ಏನು ಾಡಿದನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
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10 “ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ವಸು್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 11 ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಏ ಾದರೂ ವಸು್ತವನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನು. 12 ಅವನು
ಬಡವ ಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಅದನು್ನ ಾತಿ್ರ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
13 ಪ್ರತೀ ಾಯಂ ಾಲ ಆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಇರುವುದು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತರುವನು.
14 “ಬಡವ ಾಗಿರುವ ದಿನಕೂಲಿಯವನಿಗೆ ೕಸ ಾಡ ಾರದು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿರಬಹುದು

ಅಥ ಾ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿರಬಹುದು. 15 ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುವುದರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು, ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ತನ್ನ
ಹಸಿವನು್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಅವನ ಕೂಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೀನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿರುವೆ.

16 “ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು.
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿಮಕ್ಕಳಿಗೆಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಾಪ ಾಡಿದವರಿಗೇ
ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.

17 “ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಧವೆಯರ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 18ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಡ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದನೀವುಬಡವರಿಗೆ
ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.

19 “ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಮನೆಗೆ ತರು ಾಗ ಕೆಲವು ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತರಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಉದುರಿಸು ಾಗಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಿಹುಡುಕ ಾರದು. ಬಿಟ್ಟ ಾಯಿಗಳುಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಊರಿನಅ ಾಥಮತು್ತ ವಿಧವೆಯವರಿಗೂಆಗುವುದು. 21ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ
ಉಳಿದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡಿ; ಆ ಉಳಿದ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳು ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಬಿಡಿರಿ. 22 ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25
1 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಾ ಾ್ವದವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಲಿ. ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಾರು ಸರಿ ಾರು ತಪು ್ಪ ಎಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವರು.
2 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊರಡೆ ಏಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಆ ಶಿ
ಹೊಂದುವವನನು್ನ ಬೋರಲು ಮಲಗಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರಡೆ ಏಟು
ಹೊಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಅಪ ಾಧಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊರಡೆ ಏಟುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಏರುವದು. 3 ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ನಲವತು್ತ ಕೊರಡೆ ಏಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೊಡೆಯ ಾರದು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನ
ಾ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
4 “ಕಣವನು್ನ ತುಳಿಯಲು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾಗ ಅವುಗಳು ಾನ್ಯ ತಿನು್ನತ್ತವೆ ಎಂದು

ಅವುಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು.
5“ಇಬ್ಬರುಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರುಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಒಬ್ಬನುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆಸತು್ತಹೋದರೆಅವನಹೆಂಡತಿಯು

ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಅವಳ ಮೈದುನ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ, ತನ್ನ
ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 6 ಅವಳಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ದಲನೆಯ ಮಗು ಅವಳ
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ದಲನೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸತು್ತಹೋದ ಅಣ್ಣನ ವಂಶವು
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 7 ಆದರೆ ಮೈದುನನು, ಸತು್ತಹೋದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡದೆಹೋದಲಿ್ಲ, ಆಕೆಯು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:
‘ನನ್ನ ಮೈದುನನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 8 ಆಗ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರು ಆ ಮೈದುನನನು್ನ ಕರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸದೆ, ‘ನನಗೆ ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 9ಅವನ
ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಲಿನಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗಿಯಬೇಕು. ‘ತನ್ನ ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಂಶವನು್ನ
ಕೊಡದವನಿಗೆಇದೇ ಗತಿ’ಎಂದುಹೇಳಬೇಕು. 10ಆಗಅವನಸಂ ಾನವು, ‘ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂ ಾನ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

11 “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಜಗಳ ಾಡುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಗು ಾ್ತಂಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದು. 12 ಅಂಥವಳ ಕೈಯನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ದಯೆತೋರಿಸಬೇಡಿ.

13 “ ೕಸದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ. 14 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ೕಸದ ತೂಕದ
ಕಲು್ಲಗಳನಿ್ನಡಬೇಡಿ. 15 ನೀವು ಸರಿ ಾದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ. 16 ೕಸವುಳ್ಳ ತೂಕದ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವರನು್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ೌದು, ಆತನು ೕಸ
ಾಡುವವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು
17 “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬರು ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ. 18 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದರು.
19 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆದರೆಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.

26
ಪ್ರಥಮ ಫಲ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಿರಿ. 2 ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುವಿರಿ. ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಪ್ರಥಮ ಾಗವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟು್ಟ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ. 3ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

4 “ ಾಜಕನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಎದುರು ಇಡುವನು. 5 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ
ಾಡಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಊರೂರು ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೇರಿ

ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಹೋ ಾಗ ಅವರು ಕೆಲವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾಲಕ್ರಮೇಣ
ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದರು. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ನಮ್ಮನು್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಕಷ್ಟಕರ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 7ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟವು. ಆತನು
ನಮ್ಮ ಕೂಗನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು; ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
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ತನ್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು. ಆತನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 9ಅಲಿ್ಲಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುತಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 10 ಈಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.’

“ಆ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಸುರಿದು ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 11ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

12 “ಪ್ರತೀ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ವು ದಶ ಾಂಶದ ವಷರ್ ಾಗಿರುವುದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಅಂಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ
ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲು ಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 13 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ,
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅ ಾಥರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ಾನು
ದುಃಖದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸು ಾಗ ಾನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನುಆ ಾಪಿಸಿದಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 15ನಿನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನೀನು ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.’
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

16 “ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 17ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ನೀವು ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆತನು ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಿರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಿರಿ. 18 ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಜ ಾಂಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 19 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ, ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು;
ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗುವಿರಿ.”

27
ಜನರಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳು

1 ೕಶೆಮತು್ತ ಸಮೂಹದಹಿರಿಯರುಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರು. ೕಶೆಯುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ ಾನುಆ ಾಪಿಸಿದಎ ಾ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 2ನೀವುಬೇಗನೆ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆದಿವಸದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಶಿ
ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾರೆ ಾಡಿರಿ. 3 ಅದರ ಮೇಲೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವು ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಾಗ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

4 “ನೀವು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದ ನಂತರ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು.
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾ್ಮರಕ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಾರೆ ಾಡಿ. 5ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತಲು ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಧನಗಳನು್ನ
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ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. 6 ಕಡಿದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. 7 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಊಟ
ಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. 8 ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಓದಲು ಸುಲಭ ಾದ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕು.

ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಪಕೆ್ಕ ಜನರ ಸಮ್ಮತ
9 “ ೕಶೆಯೂ ಾಜಕರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರು. ಆಗ ೕಶೆಯು,

“ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ೌನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸ್ವಕೀಯ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಿರಿ. ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವಂಥ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೂ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದೇ ದಿವಸ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿದ ನಂತರ,
ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ೕಸೇಫ್ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆನಿಂತು ದೇವರಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಓದಬೇಕು. 13ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ರೂಬೇನ್, ಾದ್,ಆಶೇರ್,
ಜೆಬುಲೂನ್, ಾನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ ಾಪವಚನವನು್ನ
ಓದಬೇಕು.

14 “ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:

15 “ ‘ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ; ಆ ದೇವರುಗಳು
ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಕೆಲಸವೇ; ಕಲು್ಲ, ಮರ, ಹಿ ಾ್ತಳೆಗಳಿಂದ ಾಡಿದವುಗಳೇ. ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.’

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
16 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
17 “ಲೇವಿಯರು, ‘ನೆರೆಯವನ ಗಡಿಕಲಿ್ಲನ ಸ್ಥಳ ಬದ ಾಯಿಸುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು

ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
18 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಕುರುಡರಿಗೆ ತಪು ್ಪ ಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
19 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅ ಾಥರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ

ಕೊಡದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
20 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
21 “ಲೇವಿಯರು, ‘ ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರಣಿ ಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’

ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
22 ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮಲ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂಡುವವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
23 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’

ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
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24 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
25“ಲೇವಿಯರು, ‘ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಹಣತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ಎಂದು

ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
26 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಕೂ್ಕ

ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”

28
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ

1 “ ಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಅತೀ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 2 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಾಗುವವು.

3 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

4ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವುಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ದನಕರು, ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಾಡುವನು.

6ನೀವು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಸಫಲ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

7“ವೈರಿಗಳುನಿಮೆ್ಮದು ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಲುಬಂ ಾಗನಿಮಗೆಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ವೈರಿಗಳು
ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಂದರೆ ಏಳು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ ಾಯನ ಾಡುವರು.

8 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನೀವು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 9 ನೀವುಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 10 ಆಗ
ನಿಮ್ಮದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂನೀವುದೇವರಹೆಸರಿನಿಂದಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

11 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು; ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. 12ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳೆಂಬ ಭಂ ಾರವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವನು. ಾಲಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವನು; ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಡುವನು. ಇತರ
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ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿರುವುದು; ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ನಿಮಗೆ ಾರದು. 13 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು
ಾಲವ ಾ್ನಗಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲರುವಿರಿ, ಕೆಳಗಿನದರಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು. 14 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಬೋಧಿಸುವ ಾವುದನೂ್ನ
ನೀವುಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಾರದು. ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು.
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಪ

15 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ , ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಟು್ಟವವು:

16 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವನು.

17ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡುವನು.

18ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ

ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳೆ ಾಗದಂತೆ ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ

ಅವುಗಳುಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯದಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಪಿಸುವನು.

19ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಶಪಿಸುವನು.

20“ನೀವುಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಯೆಹೋವನಿಂದದೂರ ಾಗಿಹೋದರೆನಿಮಗೆಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. ನಿಮಗೆ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಅಸ ಾ ಾನವೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ನೀವು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವವು. ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಗೆ ಾಡುವನು. 21 ನೀವು ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ದೇಶದಿಂದ
ನೀವು ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು. 22 ಜ್ವರ, ಾಧೆ, ದೇಹ ಊದಿಕೊಳು್ಳವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಹಿಸ ಾರದ ಉಷ್ಣವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ
ರೋಗದಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ ಾಶ ಾಗುವುದು. ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೀವು ಾಶ ಾಗುವ
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 23 ಆ ಾಶವು ೕಡಗಳೇ ಇರದ ಾದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತಿರುವುದು.
ಾಲಿನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೆಲವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದು. 24 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಬೀಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಧೂಳು ಮತು್ತ ಮರಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದು. ನೀವು
ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅದುಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುತಿ್ತರುವುದು.
25 “ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದು ಾರಿಯಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಇಳಿದರೆ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪ ಾಯನ ಾಡುವಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇತರ ಜ ಾಂಗದವರು ಭಯಪಡುವರು. 26 ಾಡುಪ ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾರ ಾಗುವವು. ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

27 “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೂ ಮೈಯಲಿ್ಲ ಾಧಿಸುವ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಗಡೆ್ಡಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಕೀವುಸೋರುವ ಹುಣು್ಣಗಳು, ಗುಣ ಾಗದ ತುರಿಸುವ ಕಜಿ್ಜಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. 28ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಿ ಾ್ಬ ್ರಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡುವನು. 29 ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕುರುಡರಂತೆ ನೀವು ತಡವರಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಾಡುವ
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ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವವು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

30 “ನೀವು ಮದುವೆ ಾಗಲು ಕನಿ್ನಕೆ ಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವನು. ನೀ ಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವನು. ನೀವು ಾ್ರ ಾತೋಟ ಾಡಿ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ
ನೀವು ಕೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 31ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಕೊಯು್ಯವರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ

ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡರು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು
ಾರೂ ಬರ ಾರರು.
32“ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರುಎತಿ್ತಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. ನೀವುಹಗಲು ಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ

ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಡುವಿರಿ. ಹುಡು ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಗೆಡುವವು; ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

33 “ನೀವು ಅರಿಯದಿರುವ ದೇಶದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು
ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಬಲಹೀನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವರು. 34 ನೀವು ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಚ್ಚರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 35ಯೆಹೋವನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾಧಿಸುವನು;ಅವುಗಳುಗುಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಹುಣು್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇಹದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಇರುವವು.

36“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ ನೀವುಅರಿಯದದೇಶಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು. ನೀ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಮರ, ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದ
ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ. 37 ನೀವು ಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವಿರೋ ಆ ದೇಶದವರು ನಿಮ್ಮ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು; ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವರು.

ಸೋಲು
38 “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ ನೀವು ಮನೆ ಳಗೆ ತರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ.

ಮಿಡತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವದು. 39 ನೀವು ಾ್ರ ಾತೋಟ ಾಡಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 40 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್
ಮರಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯಬರದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಲಿವ್ ಾಯಿಗಳುಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಉದುರಿಬಿದು್ದ ಾ ಾಗುವವು. 41 ನಿಮಗೆ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವರು. ಆದರೆ ಅವರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. 42 ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಅನ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು. ನೀ ಾದರೋ ಬಲಹೀನ ಾಗುವಿರಿ. 44ನಿಮಗೆ ಾಲ ಕೊಡಲು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ
ಹಣವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯು ದೇಹವನು್ನ ಹೇಗೆ
ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಾಲದಂತಿರುವಿರಿ.

45“ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳಿದಸಂಗತಿಗಳಿಗೆನೀವುಕಿವಿಗೊಡದೆಹೋದದ್ದರಿಂದ,ಆತನು
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದ ಾರಣ ಈ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 46 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಾಪಗಳೇ
ಸೂಚನೆ ಾಗಿಯೂ ರುಜು ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

47 “ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ನೀವು
ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಉಪ ಾರದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನೀವು ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಹಸಿವು ಾ ಾರಿಕೆಗಳಿಂದ
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ಬಳಲುವಿರಿ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬಡವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರವನು್ನ
ಹೊರಿಸುವನು. ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.

ವೈರಿಜ ಾಂಗದ ಾಪ
49 “ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವಂತೆಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಅರಿಯದಿರುವಿರಿ. ಆ ಾಶದಿಂದ ಹದು್ದ ಾರಿಬರುವಂತೆ

ಅತೀ ವೇಗ ಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು. 50 ಅವರು ಮ ಾಕೂ್ರರಿಗಳು. ಅವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮುದುಕರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸರು. 51 ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವ ತನಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ನಿಮಗೆ
ದವಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹಸುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಮೇಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

52 “ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುತಿ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರದ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಭರವಸೆಯಿಂದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅವರು
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಾಡುವರು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆ ಾಡುವರು. 53 ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ನೀವು
ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವುಊಟಕೆ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗುವಿರಿ; ಹಸಿವು ಾಳ ಾರದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ.

54 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮೃದು ಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು;
ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅವನು ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು; ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನು ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು. 55ಅವನಿಗೆಊಟಕೆ್ಕೕನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ತಿನು್ನವನು. ಅವರನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನು್ನವನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆ ಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

56 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು. ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬರಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನಡೆಯದಷು್ಟ ಮೃದುವೂ ಕೋಮಲೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಕೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಗಂಡನಿಗೇ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು; ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೂಮಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು.
57ಅವಳುಅಡಗಿಕೊಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಬಳಿಕಆಮಗುವನೂ್ನ ಅದರೊಡನೆಬರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿ ತಿಂದುಬಿಡುವಳು. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
58 “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತನೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ನೀವು
ೌರವಿಸಬೇಕು. 59 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ
ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ರೋಗಗಳು ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ. 60 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಾ್ಯಧಿಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದಿರಿ. ಅಂಥಸಂಕಟಗಳುನಿಮಗೆಬರುವವು. 61ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟಗಳೂ ರೋಗಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವವು. ನೀವು ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ
ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 62 ನೀವು ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

63 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅವನತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮದ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು. 64ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ತನಕ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:65 304 ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 29:16

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಲು್ಲಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ಎಂದೂಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

65 “ಆ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಬೇಸರಗಳನು್ನ ತಂದು ತುಂಬಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ಆ ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು; ನೀವು ಕಳವಳದಿಂದಿರುವಿರಿ. 66 ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಭಯದಿಂದಿರುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
67 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು, ‘ಇದು ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವಿರಿ.
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ, ‘ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ಭಯ ಮತು್ತ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
68 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಡಗುಗಳ ಮು ಾಂತರ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ;ಆದರೆ ಾರೂನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

29
ೕ ಾಬ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಅವರೊಡನೆ

ಇನೊ್ನಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದು ಾವುದೆಂದರೆ:
2 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಡಿಸಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇಡೀ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 3ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಯಂಕರ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿರಿ; ಆತನು ನಡಿಸಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. 4 ಆದರೆ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 5ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಜೀಣರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಲಿಗೆ ಾಕಿದ ಕೆರಗಳು
ಸವೆಯಲಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ; ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಲಿ ಾನೀಯ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಮನ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೆಂದು
ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾಡಿದನು.

7“ ಾವುಈಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗಹೆ ್ಬೕನಿನ ಾಜ ಸೀಹೋನಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಾಜಓಗನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಾವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 8 ಾವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ರೂಬೇನ್,
ಾದ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆವು. 9ನೀವು ದೇವರೊಡನೆ ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
10 “ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ

ಜನರೆ ಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇರುವಿರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳೂ, ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ
ಾಡುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ. 12 ನೀವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 13 ಈ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗೂ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 14 ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ್ರ
ಾಡದೆ ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 15ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಇಂದು ನ ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 16 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದನೂ್ನ,
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ಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾಗ ಹೇಗೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. 17 ನೀವು
ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅವುಗಳು ಮರ, ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 18 ಇಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಾವ ಗೋತ್ರದವ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾವನೂ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು ಕಹಿ ಾದ ಮತು್ತ
ವಿಷಭರಿತ ಾದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವ ಗಿಡದಂತಿ ಾ್ದರೆ.

19 “ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಾಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಾವ ಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೂ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20-21ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳಿಂದ ಾಧಿಸಿ ಾಶಪಡಿಸುವನು. ಈ ಬೋಧ ಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು
ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

22 “ಮುಂದಿನದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂದೂರದೇಶದ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವುಹೇಗೆ
ಾ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪೂ್ಪ ಗಂಧಕವೂ
ತುಂಬಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ಾರದು; ಕೂಳೆಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ, ಅ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಶ ಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಾಶ ಾಗುವುದು.

24 “ಇತರ ದೇಶಗಳವರು, ‘ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಕೆ ಾಶ ಾಡಿದನು? ಆತನು ಾಕೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು. 25 ಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತರು ಾಗ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 26 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂ ಾ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ
ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು
ಅದನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. 27 ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಪವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು. 28 ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಅವರು ಈಗ ಾಸಿಸುವ ಮತೊ್ತಂದು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರನಿ್ನರಿಸಿದನು.’

29 “ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅದು ಆತನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದದೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರು ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.* ಆಬೋಧನೆಗೆ
ಾವು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ.

30
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

1 “ ಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವದು; ಾಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಶುಭ ಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇತರ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು. ಆಗ ನೀವು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆನಸುವಿರಿ. 2 ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಿರಿಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ. 3ಆಗದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಎಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ
* 29:29: ಆದರೆ …ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ ಇದು ಈ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು: “ ಾವು ಕಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಗ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.”
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ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. 4 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಚದರಿಹೋದರೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಬರ ಾಡುವನು. ಆ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು. 8 ನೀವು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ. ಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡುವನು. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕರುಗಳಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳು ಅಧಿಕ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು
ಆತನು ಬಯಸಿದ್ದನು. 10 ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು;ಆಗ ನಿಮಗೆಈಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವ ೕಮರಣ ೕ
11 “ ಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆ ಯು ಅಂಥ ಕಷ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ; ಅದು ದೂರ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12ಈ

ಆ ಯು ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ‘ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು ಾರು? ಾವು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು’ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 13 ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವ ಾತಲ್ಲ, ‘ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಾಟಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಾರಿರುವರು? ಾವದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ
ನಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 14 ದೇವರ ನುಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬಹುದು.

15 “ಈ ದಿನ ನೀವು ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣ; ಶುಭ ಮತು್ತ ಅಶುಭ ಇವುಗಳನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜ ಾಂಗ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ನಿಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 17 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಮತು್ತ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಹೋದರೆ, 18 ನೀವು
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ, ನಿಮ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಈದಿನ ಎರಡು ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಪರಲೋಕವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾ . ನೀವು ಜೀವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮರಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವವ ಾ್ನರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಸಿಗುವುದು. ಮರಣವು ನಿಮಗೆ
ಾಪವನು್ನ ತರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಳುವಿರಿ.

20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
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ಜೀವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೀಘರ್ ಾದ ಆಯುಷ ್ಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತನೆ.”

31
ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ ಾನು ಈಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ೕಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಕೂಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುವನು. ಆ ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಶ ಾಡುವನು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡಿಸುವನು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

4 “ಯೆಹೋವನು ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಓಗನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಅ ೕರಿಯ ಅರಸರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು; ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವನು. 5ಯೆಹೋವನು
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಾಡಬೇಕು. 6 ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಶಕಿ್ತಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”

7ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯುಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ, “ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿರು. ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂಥ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಡೆಸು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. 8ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ,ಆತನು ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಭಯಪಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದದು್ದ
9 ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದು ಾಜಕರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಜಕರು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು. ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಏ ಾಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು. ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ
ಬೋಧ ಾಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಬೇಕು. 11 ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರು ಾಗ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಬೇಕು. 12 ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ ಾಡುವರು. 13 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು
ಬೋಧ ಾಪುಸ್ತಕ ಓದು ಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಅವರು
ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು; ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿಹೋಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಅವರು ೌರವಿಸುವರು.”
ದೇವರುಯೆಹೋಶುವನನೂ್ನ ೕಶೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದದು್ದ

14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಯುವ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು.
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯೂ ಯೆಹೋಶುವನೂ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು.
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15 ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆ ೕಡವು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಬಂದು ನಿಂತಿತು. 16 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಬೇಗನೇ ಾಯುವೆ.
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಿ ಾಗ ಈ ಜನರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಅವರೊಡನೆ ಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮುರಿಯುವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಾವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ತುಂ ಾ ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು; ಅವರು
ಾಶ ಾಗುವರು; ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು; ಅನೇಕ ಕೇಡುಗ ಾಗುವುವು; ಆಗ,

‘ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಾರಣ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುವರು. 18ಆಗಲೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ!

19 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಾಡನು್ನ ಬರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಕಲಿಸು. ಈ ಾಡನು್ನ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಕಲಿಸು. ಆಗ ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವುದು. 20 ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ಆ ದೇಶವು ಾಲೂಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಜೀವಿತವು ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವರು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವರು. 21 ಆಗ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳುಅವರಿಗೆಉಂಟಾಗುವವು. ಅವರಿಗೆಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳುಉಂಟಾಗುವವು.
ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಾಡು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಎಷು್ಟ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತಿ್ತದೆ.”

22ಅದೇದಿವಸದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಾಡನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರಿಗೆಆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಸ ಾಯಿತು.
23 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ, ನೀನು ಜನರನು್ನ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.”

ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
24ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಾಗಿ

ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 25 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು 26ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ “ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗಿರುವ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾ ಾಗಿರುವುದು. 27 ನೀವು ಹಠ ಾರಿಗಳೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗಲೇ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ. 28 ಎ ಾ್ಲ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳವರನು್ನ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ; ಅವರಿಗೆ ಾನಿದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ಾನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. 29 ನನ್ನ ಮರಣದ
ಬಳಿಕನೀವುಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ;ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನಮೀರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯ ಾಡು
30ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹವುಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ೕಶೆಯು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು:

32
1 “ಆ ಾಶವೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.

ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
2ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯುಮಳೆಯಂತೆ ಬರುವುದು.
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ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವುದು;
ಮೃದು ಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದ ಾದಮಳೆಯಂತಿರುವುದು;

ಹಸಿರು ಸಸಿಗಳಮೇಲೆ ಬೀಳುವಮಳೆಯಹನಿಯಂತಿರುವುದು.
3ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

4 “ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ವು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದದು್ದ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಾಗರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಾದದೆ್ದೕ.

ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ನೀವು ಆತನಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಆತನನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡುವವು.
ನೀವು ಡೊಂ ಾದ ಸುಳು್ಳ ಾರರು.

6ಹೀಗೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಉಪ ಾರ ತೋರಿಸುವಿ ಾ?
ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು.
ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನು. ಆತನೇ ಆ ಾರ ನೀಡು ಾತನು.

7 “ಹಿಂದೆ ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,ಅವರು ಹೇಳುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ,ಅವರು ಹೇಳುವರು.

8ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಅದರದೇ ಆದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ಆತನು ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ಇ ಾ್ದರೋ ಅಷು್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳಿವೆ.

9ಯೆಹೋವನ ಾಲು ಆತನ ಜನರೇ.
ಇಸೆ್ರೕಲನ ವಂಶಸ್ಥರು ದೇವಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

10 “ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅದು ಬರಿ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂರ ಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು.

11ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹದಿ್ದನಂತಿರುವನು!
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಾರಲು ಕಲಿಸಲು ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವುದು.

ಮರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವುದು.
ಅವುಗಳುಬೀಳು ಾಗ ತನ್ನ ರಕೆ್ಕಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಬೀಳದಂತೆ ಾಡುವದು.

ನಂತರ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಅದರಂತೆಯೇ.

12ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಅನ್ಯದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

13ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕೊಯಿಲು ಾಡಿದನು.

ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
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ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯು ಹೊರಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
14ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆಡುಗಳನೂ್ನ
ಾ ಾನಿನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ತೆಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕೆಂಪು ಾ್ರ ಯಿಂದ ಾಡಿದಉತ್ತಮ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು.

15 “ಆದರೆಯೆಶುರೂನು ಕೊಬಿ್ಬದನು; ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಯಂತೆ ಒದ್ದನು;
ಅವನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬಊದಿಕೊಂಡನು;

ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದನು;
ತನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಿದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು;

16ದೇವಜನರು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

17ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಅವುಗಳು ನಿಜ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.
ಅವುಗಳು ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು.
ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ದೇವರುಗಳು.

18ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬಂಡೆಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ;
ನಿಮಗೆ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ನೀವುಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.

19 “ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಆತನಮಕ್ಕಳೇ ಆತನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

20ಆಗಯೆಹೋವನು, ‘ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವೆನು.
ಆಗ ಅವರಿಗೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ನೋಡೋಣ.

ಅವರು ಎದುರುಬೀಳುವ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಯದಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

21ಅವರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ!

ಅವರು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾದ ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರಿಂದ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಈಷೆರ್ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

ಮೂಖರ್ ಜ ಾಂಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.
22ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವುದು;

ಾ ಾಳವನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸುಡುವುದು.

ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದ ಕೆಳಗೂ ದಹಿಸುವುದು.
23 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವೆನು.
24ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ೕಣ ಾಗುವರು;

ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅವರಮಧೆ್ಯ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂಹಲಿ್ಲಗಳೂಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.

25ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ ಾಯಿಗಳುಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು.
ಅವರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವವು.

ಯುವಕಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಕೊಲು್ಲವರು,
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ಮುದುಕರನೂ್ನ ಎಳೆಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವರು.

26 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ೕಚಿಸಿದೆನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ನೆನಸಿದೆನು.

27ಆದರೆ ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ವೈರಿಯು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ,

ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಜಂಬದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು,
“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಬಡಿದು ಾಕಿದೆವು.’ ”

28 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

29ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

30ಒಬ್ಬನು ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
ಇಬ್ಬರು ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರೇ?

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾಗ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು,
ಅವರ ಬಂಡೆ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾರುವನು;

31ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬಲ ಾಲಿಯಲ್ಲ.
ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.

32ಅವರ ಹೊಲಗಳೂ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳೂ
ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳಂತೆ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

33ಅವರ ಾ್ರ ಯು ವಿಷದಂತೆಯೂ
ಅವರ ಾ್ರ ಾರಸವು ಾವಿನ ವಿಷದಂತೆಯೂ ಕಹಿ ಾಗಿವೆ.

34 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ೕ ಾನ ಾಗಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

35ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಅವರುಜಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

ಅವರಮ ಾಸಂಕಟ ಾಲವುಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಶಿ ಯು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ.’

36 “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರು ಆತನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವನು.

ಅವರ ಬಲವು ಕುಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಅವರನು್ನ ಆತನು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

37ಆಗಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ನಿಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಬಂಡೆ” ಎಲಿ್ಲ?

38ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟವು.

ಆ ದೇವರುಗಳೆದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.

39 “ ‘ ಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
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ಜನರಿಗೆಮರಣವನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಾನೇ.
ಅವರಿಗೆ ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ,

ಅದನು್ನ ಗುಣ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ.
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ

ರ ಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
40ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆತಿ್ತ ವಚನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೆ್ಕ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯ ೕ ಅದೇರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವು.
41ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾನು ಹದ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು
ಎಂದು ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

42ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
ನನ್ನ ಾಣಗಳುಅವರ ರಕ್ತದಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸೈನಿಕರ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು.’

43 “ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ದೇವಜನರಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವದು;
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸುವನು;

ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು; ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವನು.
ತನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು.”

ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಸಿದನು
44 ೕಶೆಯು ಈ ಾಡಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪದಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 45 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ 46 ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: “ ಾನು ಈ ದಿನ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ; ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೈಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ.
47 ಈ ಬೋಧನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾಗಿವೆ. ನೀವು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಉಪದೇಶಗಳ
ಮೂಲಕ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”
ನೆಬೋ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ೕಶೆ

48 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 49 “ ೕ ಾಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಕೋಟೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ. 50 ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದಆರೋನನುಹೋರ್ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಂತೆಯೇನೀನೂನೆಬೋಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಾಯುವೆ.
51 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ. ಚಿನ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶ್
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದಮೆರೀ ಾಎಂಬಸ್ಥಳದನೀರಿನಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನುಜನರಮುಂದೆನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರನೆಂದು ೌರವಿಸಬೇಕಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. 52ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

33
ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

1 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಯು ಾನು ಾಯುವ ದಲು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
2 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ
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ಾ ಾನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದನು.

ಆತನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆತನ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

3 ೌದು,ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವರು.

ಆತನ ಾಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.

4 ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

5ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಾನೇಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ*ಅರಸ ಾದನು.
ರೂಬೇನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

6 “ರೂಬೇನನು ಾಶ ಾಗದೆಉಳಿಯಲಿ,
ಆದರೆ ಅವನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇಮಂದಿ ಇರುವರು.”
ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

7ಯೆಹೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:
“ಯೆಹೋವನೇ,ಯೆಹೂದದ ಾಯಕನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ

ಅವನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ

ಶತು್ರಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸ ಾಯಿಸು.”
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

8ಲೇವಿಯವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:
“ಲೇವಿಯು ನಿನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಹಿಂ ಾಲಕ.

ಅವನುಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.
ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿದೆ.

ಮೆರೀಬ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನವರೆಂದು ನಿನಗೆ ಖಚಿತ ಾಯಿತು.
9ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನಿನ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು; ಸ್ವಂತ ಸಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;

ಅವರು ನಿನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿದರು;
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿದರು.
10ಅವರು ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕಲಿಸುವರು;

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವರು.

ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಡುವರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು;
ಅವರು ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಿನಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಲಿ.

ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು,

* 33:5: ಯೆಶುರೂನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಥರ್: “ಒಳೆ್ಳಯ”ಅಥ ಾ “ಯ ಾಥರ್.”
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ಅವರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು;ಅವರುಮತೆ್ತ ಲೇವಿಯರಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಾಡು.”
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

12ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯೆಹೋವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಆತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಸಿಸುವನು.”

ೕಸೇಫನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
13 ೕಸೇಫನ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ:

“ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದಮಳೆ ಸುರಿಸು,
ನೆಲದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಬರಲಿ;

14ಸೂಯರ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

15ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳುಉತ್ತಮ ಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಲಿ.
16ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.

ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಡಲಿ.

17 ೕಸೇಫನು ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಗೂಳಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಂತೆ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ದೂಡಿ ಲೋಕದ ಅಂಚಿಗೆ
ತಳಿ್ಳಬಿಡು ಾ್ತರೆ.

ಮನಸೆ್ಸ ಂದಿಗೆ ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.”
ಜೆಬುಲೂನನಿಗೆಮತು್ತ ಇ ಾ್ಸ ಾರನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

18 ೕಶೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಜೆಬುಲೂನನೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರು.
ಇ ಾ್ಸ ಾರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿರು ಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು.

19ಅವರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರುಉತ್ತಮಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು.
ಸಮುದ್ರ ದಡದಿಂದ ನಿ ೕಪವನೆ್ನತು್ತವರು.”
ಾದನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

20 ಾದನಿಗೆ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ ಾದನಿಗೆ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ಾದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು; ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಾಯು ಾ್ತ ಇರುವನು.
ಫಕ್ಕನೆ ಾ್ರಣಿಯಮೇಲೆ ಾರಿ ಅದನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವನು.

21ಅದರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗವನು್ನ ತನಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಾಜನ ಾಗವನು್ನ ಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.

ಜನರ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡುವನು.”
ಾನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

22 ೕಶೆಯು ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ಾನನು ಾ್ರಯದಸಿಂಹದಮರಿ;

ಅವನು ಾ ಾನಿನಿಂದ ನೆಗೆಯುವನು.”
ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

23 ೕಶೆಯು ನಫಾ್ತಲಿಯವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:

“ನಫಾ್ತಲಿಯೇ, ನಿನಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ವಸು್ತಗಳು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಗಲಿ ಾಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯವು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವದು.”
ಆಶೇರನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

24ಆಶೇರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯ ಾತುಗಳು:
“ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ, ಆಶೇರನೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಅವನೇ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಲಿ.
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿ.

25ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಗವಿರುವುದು. ಅವು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದಲೂ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದಲೂ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿರುವೆ.”
ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

26 “ಯೆಶುರೂನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
ಆತನು ೕಡಗಳಮೇಲೆಮಹಿ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ
ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.

27ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.

ಆತನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಾ ಾಡುವನು;

ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಜನರನು್ನ ದೂಡುವನು;
‘ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

28ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು.
ಾಕೋಬನ ಾವಿ ಅವರ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.

ಾನ್ಯದ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದ ದೇಶವುಅವರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಕ ಾಗಿಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು.

29ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಾಗೆ ಾವ ದೇಶವೂಇರದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಬಲ ಾದ ಗು ಾಣಿ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಖಡ್ಗ.

ವೈರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
ನೀವು ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ!”

34
ೕಶೆಯಮರಣ
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1 ೕಶೆಯು ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಅವನು ೕ ಾಬಿನ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ
ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಇದು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೆರಿಕೊ ಊರಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಾನ್ ವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
2 ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನು ನಫಾ್ತಲಿ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದನು. 3ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ನೆಗೆವ್
ಮತು್ತ ಚೋಗರೂರಿನಿಂದ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 4ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು
ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

5 ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 6ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ೕ ಾಬ್ ನಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಎದು ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ೕಶೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು
ಇದುವರೆಗೆ ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 7 ೕಶೆಯು ಾಯು ಾಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಾಯುವ ತನಕ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ೕಶೆ ಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಗೋ ಾಡಿದರು. ಶೋಕದ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಅವರು
ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲದ್ದ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೊಸ ಾಯಕ

9 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಆಗ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಾನದ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

10 ೕಶೆಯಂತ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. 11ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು. 12 ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ೕಶೆ ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ೕಶೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
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ಯೆಹೋಶುವನು
ದೇವರುಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು

1 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯ ಮರಣಾನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿ,
2 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಸತ್ತನು. ಈಗ ನೀನು ಮತು್ತ ಈ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು.

3 ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ೕಶೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಾಲಿಡುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಅರಣ್ಯ ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ದಲುಗೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮ ಾನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಹಿತಿ್ತಯರ ಪ್ರದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ಾನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವನೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ತಡೆಯ ಾರನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 “ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನು ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ

ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಇವರ ಮುಂ ಾ ಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಇವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7ಆದರೆನೀನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕ ಆದರೆ ನೀನು ಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜಯಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. 8 ಆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸ ಾ ನೆನಪಿಡು. ಹಗಲೂ ಾತಿ್ರ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾ್ಯನಿಸು. ಆಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿವೇಕ ಾಲಿ ಾಗುವೆ ಮತು್ತ
ಜಯ ಾಲಿ ಾಗುವೆ. 9ನೆನಪಿಡು, ನೀನು ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಅಧಿಪತ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು
10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, 11 “ನೀವು ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ. ಇನು್ನ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾವು
ಈ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗುವೆವು. ಾನು ಹೋಗಿಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

12 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ
ತೆಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 13 “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ

ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಗಲೇ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ೕಧರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಸಂಗಡ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 15 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
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ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವು ಅದೇ ಆಗಿದೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 17 ಾವು ೕಶೆಯ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಲಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವೂ ಇರಲಿ. 18 ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾತ್ರ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾಗಿರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2
ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಾರರು

1 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆ ಾಶಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಡಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

“ಹೋಗಿ ಆ ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಹೆಂಗಸಿನ

ಹೆಸರು “ ಾ ಾಬ.”
2 ಆಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ ಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಯ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ

ದೇಶದ ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಆಗ ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಅರಸನು ಾ ಾಬಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಜನರನು್ನ

ಬಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ಾ ಾಬಳು ಈ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಕೇಳಬಂದವರಿಗೆ, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಾಯಂ ಾಲ
ನಗರದ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಸಮಯ ಾ ಾಗ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೂ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು”
ಎಂದಳು. 6ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಜ ಾಗಿ ಆ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಾಳಿಗೆಯ*ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಒಟಿ್ಟದ ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು.

7 ಾಜಭಟರು ನಗರದಹೊರಗೆಹೋಗಿ ನಗರದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದಆಇಬ್ಬರನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು ನದಿ ಾಟುವ ಎಲ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು.

8ಆಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರುಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾ ಾಬಳು
ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 9 “ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ

ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಯಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದಭಯಭೀತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದ ರೀತಿಯಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್ ಎಂಬ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಾಶ ಾಡಿದಿರೆಂಬುದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಭಯ ಾಗಿದೆ; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12ಈಗ ನೀವು

* 2:6: ಾಳಿಗೆಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆಗಳುಸಮತಲ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದವು. ಜನರುಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಇಡಲುಅವುಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ನನಗೊಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಿರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 13 ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಕುಟುಂಬ ವಗರ್ದವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

14ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಾ್ರಣವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಉಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಮೇಲೆ ಾವು ನಿಮಗೆ ದಯೆ

ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಬಹುದು” ಎಂದರು.
15 ಾ ಾಬಳ ಮನೆಯನು್ನ ಊರಗೋಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಂದು

ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಿದಳು. 16 ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಾಜಭಟರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರರು; ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಾಜಭಟರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17 ಅವರು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ನಮ್ಮನು್ನ

ಇಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಈ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ ಾವು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ
ನೀನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬ ವಗರ್ದವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. 19ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ
ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗುವೆವು.
ಆದರೆ ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋ ಾಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ;
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಾರರು. 20 ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದನು್ನ ನೀನು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು; ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಾವು ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದಮುಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ ಾಗೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಜನರು ಅವಳ

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಳು.
22 ಅವರು ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ

ಇದ್ದರು. ಾಜಭಟರು ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡು ಾಡಿ ಾಣದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 24 “ಯೆಹೋವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

3
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್

1ಮರುದಿನ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಆ ಾಶಿಯದಿಂದ
ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವ ದಲು ಅಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಜನ ಾಯಕರು ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 3 “ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣು ಾಗ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 4 ನಿಮಗೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೂಮೂರು ಾವಿರಅಡಿಅಂತರವಿರಲಿ. ಅದರಸಮೀಪನೀವುಹೋಗಕೂಡದು.
ಈ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಾರಿದರು.

5 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.



ಯೆಹೋಶುವನು 3:6 320 ಯೆಹೋಶುವನು 4:7

6 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನಗಳ
ಮುಂದೆ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದನು. ಾಜಕರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರಮುಂದೆ
ನಡೆದರು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆ
ಘನವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಮುಂಚೆ ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ
ಇದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಆಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 8 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರಿಗೆ, ‘ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಾಲಿಡದೆಅದರ
ಅಂಚಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು”ಅಂದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಬನಿ್ನರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 10 ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾ ಇದೆ. ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ
ಾ ಇದೆ. ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು,
ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. 11 ಇದೋ ಇಲಿ್ಲದೆ ಾ . ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಸವರ್ಲೋಕದ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಿಮ್ಮಮುಂದೆಹೋಗುವುದು. 12ಈಗಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಾಜಕರುಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಯೆಹೋವನು ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಾಗ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಡುವುದು. ನೀರು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹರಿಯದೆಹರಡಿಕೊಂಡು ಸರೋವರದಂತೆ ತೋರುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

14 ಾಜಕರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆದರು. ಜನರು ಾವು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 15 (ಆಗ
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾದ್ದರಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ನೀರು
ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸರೋವರದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ನೀರುಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವಆ ಾಮ್ಊರುಅಂದರೆಜಾರೆ ಾನಿನಹತಿ್ತರಇರುವಒಂದುಊರಿನವರೆಗೂ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಜನರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. 17 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನೆಲವು ಒಣಗಿತು್ತ; ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.

4
ಜನರಿಗೆ ನೆನಪನು್ನ ತರುವ ಕಲು್ಲಗಳು

1 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
2 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸು. 3 ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕರು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ನೀವುಈ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಆ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 5 “ನದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ಇರುವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂಒಂದೊಂದುಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆಹೊತು್ತಕೊಂಡುಬನಿ್ನರಿ.
6ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗುರು ಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 7 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುತಿ್ತರು ಾಗ ಹರಿಯುವ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಗ ಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋಶುವನಆ ಯಂತೆ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಾವುಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 9 (ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋಶುವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾಗ ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲವೆ.)

10 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವರು ಕೈಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು ನದಿಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು. ಜನರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. 11 ಜನರು ನದಿ
ಾಟಿದಮೇಲೆ ಾಜಕರುಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರಮುಂದಗಡೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.

12 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ೕಶೆಯ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.
ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇವರು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
13ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸು ಾರು ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಭಟರುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನ
ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.

14ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಘನವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಆ ಹೊತಿ್ತನಿಂದ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ೌರವಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ೕಶೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸಿದಂತೆಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅವನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ೌರವಿಸಿದರು.
15 ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು ಇನೂ್ನ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 16 “ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ”ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
18 ಾಜಕರು ಯೆಹೋಶುವನ ಆ ಯಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ನದಿಯಿಂದಹೊರಗಡೆಬಂದರು. ಾಜಕರ ಾದಗಳುನದಿಯಆಚೆದಡದನೆಲವನು್ನಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ
ನದಿಯ ನೀರು ಮತೆ್ತ ಹರಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಜನರು ಾಟುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ
ನೀರು ಮತೆ್ತ ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು.

19 ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ಾಟಿದರು. ಅವರು
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 20 ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ,
“ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: 22 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ
ಾಟಿದರು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲು ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ.’ 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಾಗೆ ಈ
ನದಿಯೂ ಸಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಟುವವರೆಗೆ ಬತಿ್ತಹೋಗಿತು್ತ. ಜನರು ಾಟಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನು್ನ ಸಹ ಯೆಹೋವನು ತಡೆದಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು
ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 24 ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವರು”ಅಂದನು.
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5
1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ನದಿಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದನು.
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರು ಮತು್ತ ಭೂಮಧ್ಯ ಾಗರದ

ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ಅರಸರು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುವಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡ ಾಯಿತು

2ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಗಿಬೆಯತ್ ಾರಲೋತ್ ನಲಿ್ಲ*
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿದನು.

4-7ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ: ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಾಗ ಸೈನ್ಯಸೇರಲು
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅನೇಕ

ಯುದ್ಧವೀರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, “ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಾಗ್ದತ್ತ
ಾಡನು್ನ” ಆ ಜನರು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅಂದರೆ ಆ
ೕಧರು ಾಯುವವರೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರರು

ಸತು್ತಹೋದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹುಟಿ್ಟದ ಾವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

8ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಾಯಗಳು ಾಸಿ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.

ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ದಲನೆಯಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ

ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿ ಾ್ಗಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಈಗಲೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿ ಾ್ಗಲ್” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿದೆ.

10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಮೈ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು; ಅವರು ಹುಳಿ
ರಹಿತ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹುರಿದ ಾಳುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು. 12 ಮೂರನೆಯ ದಿನ
ಮುಂಜಾನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆ ಾರ ಾದ ಮನ್ನವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಜನರು
ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದ ದಿನದಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪರಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ

13 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನ
ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಹತಿ್ತರಹೋಗಿ, “ನೀನುನಮ್ಮಜನರಸೆ್ನೕಹಿತನೋಅಥ ಾನೀನುನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ಶತು್ರವಲ್ಲ, ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. ಾನು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
* 5:3: ಗಿಬೆಯತ್ ಾರಲೋತ್ಈಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, “ಸುನ್ನತಿ ಗುಡ್ಡ.”
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ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ನನಗೆ ಾವು ಾದರೂ ಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

15ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು. ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ
ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.

6
1 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ

ಜನರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಇಗೋ ನೋಡು, ನೀನು ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ೕಧರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ. 3ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಲ

ನಿನ್ನ ಸೇನೆ ಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಹೀಗೆಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. 4ಏಳುಮಂದಿ
ಾಜಕರಿಗೆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಾಡಿದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮುಂದೆ

ಹೋಗಲುಹೇಳು. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನಗರದಸುತ್ತಲೂ ನೀವುಏಳುಸಲಸುತ್ತಬೇಕು. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ಸುತು್ತ ಾಗ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಬೇಕೆಂದು ಾಜಕರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ಾಜಕರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ಬೀಳುವವು; ಆಗ ನೀವು ನೇರ ಾಗಿ
ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ”ಅಂದನು.
ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಏಳುಮಂದಿ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನಗರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದ ಣೆ ಾಕಿರಿ. ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ೕಧರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

8ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜಕರು
ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊದು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
9 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ೕಧರು ಾಜಕರ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹಿಂದೆ
ಜನರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದರು. 10ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರಿಗೆ, “ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಡಿರಿ, ಾನುಹೇಳುವದಿನದವರೆಗೆಒಂದು ಶಬ್ದವನೂ್ನಉಚ್ಚರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ
ನೀವು ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ನಗರವನು್ನ ಸುತಿ್ತದ
ಮೇಲೆ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದ್ದನು. ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಪುನಃ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. 13 ಏಳುಮಂದಿ ಾಜಕರು ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ
ನಡೆದರು. ಆಯಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ನಡೆದರು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದರು. 14 ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಗರವನು್ನ
ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಾಡಿದರು.
15 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೇ ಅವರು ಎದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಅವರು

ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದರು. ಆದರೆ
ಆ ದಿನ ಅವರು ನಗರದ ಸುತ್ತಲು ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ ಸಲ ಅವರು ನಗರವನು್ನ
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ಸುತು್ತ ಾಗ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿದರು. ಆಗಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ,
ಯೆಹೋವನುಈನಗರವನು್ನ ನಿಮಗೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 17ಈನಗರಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವೂಯೆಹೋವನ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ. ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಾತ್ರ ಜೀವಸಹಿತ
ಉಳಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಾ ಾಬಳು ನಮ್ಮ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 18ಅಲ್ಲದೆ ಾವುಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ತಂದರೆ ನೀವೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವಿರಿ. 19ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ,
ಕಂಚು ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳುಯೆಹೋವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಆತನ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

20 ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿ ಾಗ ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಗೋಡೆಗಳುಬಿದ್ದವು;
ಜನರು ನೇರ ಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು. ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
21 ಅವರು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು; ಅಲಿ್ಲದ್ದ ತರುಣರನು್ನ, ವೃದ್ಧರನು್ನ, ತರುಣಿಯರನು್ನ,
ವೃದೆ್ಧಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

22ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ, “ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಅವಳ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23ಆ ಇಬ್ಬರು, ಾ ಾಬಳಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವಳ ತಂದೆ,
ಾಯಿ, ಸಹೋದರರುಮತು್ತ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸಂಗಡಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.

24 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಕಂಚು ಮತು್ತ
ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಗರದಲಿ್ಲನ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು. 25ಯೆಹೋಶುವನು ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ
ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ
ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಾ ಾಬಳು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು. ಾ ಾಬಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

26ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋಶುವನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,

“ಈಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ.

ಈನಗರಕೆ್ಕ ಅಡಿಗಲ್ಲನಿ್ನಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಹಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ;

ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ತನ್ನ ಕಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27ಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಸಂಗಡಇದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನುದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು.

7
ಆ ಾನನ ಾಪ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಕಮೀರ್ಯ
ಮಗನೂ ಜಬಿ್ದೕಯ ಮ್ಮಗನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ ಆದ ಆ ಾನ ಎಂಬವನು ಾಶ ಾಡಬೇ ಾದ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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2 ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ “ಆಯಿ”
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ಆಯಿ” ಬೇ ಾವೆನಿನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಇತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು “ ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹೋಗಿರಿಮತು್ತ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದುಬರ್ಲತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಯರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

3 ತರು ಾಯ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ಆಯಿ ಒಂದು ದುಬರ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ, ಆ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾಕು, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4-5 ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸು ಾರು ಮೂವ ಾ್ತರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋದರು.
“ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವರದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು.
“ಆಯಿ”ಯಜನರು ಅವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಥಳಿಸಿದರು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡು ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ

ಯೆಹೋಶುವನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೋರ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ
ಸುರಿದುಕೊಂಡರು.

7ಯೆಹೋಶುವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನೀನು ೕಡರ್ನ್ನದಿ ಾಟಿಸಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದು ಅ ೕರಿಯರಿಂದ ಾಶ ಾಗಲು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದೇಕೆ? ಾವು ಇದು್ದದರಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 8ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ! ಈಗ ಾನೇನು
ಹೇಳಲಿ? 9 ಈ ವಿಷಯವು ಾ ಾನ್ಯರಿಗೂ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು. ಆಗ
ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ?
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಾಶಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಕದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 12 ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಓಡಿಬಂತು. ಅವರು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಪವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು, ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
13 “ಈಗ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು, ನೀನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾಳೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೆಲ ಜನರು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವವರೆಗೆ
ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “ ‘ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವೆಲ್ಲರುಯೆಹೋವನಮುಂದೆಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳುಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಆ ಕುಲ ಾತ್ರ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಆ ಗೋತ್ರದವರು
ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗಯೆಹೋವನು ಆ ಗೋತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ

ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. 15ಆಗ ಾವು ಾಶಪಡಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಮನುಷ ್ಯನು
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳು ಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕಆಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವನು. ಅವನಎ ಾ್ಲ ಸ್ವತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ
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ಾಶ ಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದನು.

16 ಾರನೆಯ ದಿನ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತವು. ಯೆಹೋವನು ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ಜೆರಹನ
ಗೋತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳುಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತವು. ಆಗ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಸೂಚಿಸ ಾಯಿತು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಗ ಕಮೀರ್ಯಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಕಮೀರ್ಯು
ಜಬಿ್ದೕಯಮಗ ಾಗಿದ್ದನು, ಜಬಿ್ದೕಯು ಜೆರಹನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸು; ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸು. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡು. ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳು; ನನಿ್ನಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ” ಎಂದನು.

20 ಆಗ ಆ ಾನನು, “ಇದು ಸತ್ಯ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಾವು ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಸು ಾರು ಐದು ೌಂಡಿನಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು ೌಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಆಶೆ ಾಯಿತು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಯು
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವರನು್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇತು್ತ. 23ಜನರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಗು ಾರದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕಿದರು.

24ಆಗಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೇರಿ ಜೆರಹನಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ,
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ, ಬಂ ಾರವನು್ನ, ಆ ಾನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವನ ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಅವನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಅವನ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ “ಆಕೋರ್” ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿರುವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೂ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲಿ!” ಎಂದನು. ಆಗಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿ ಆ ಾನನನೂ್ನ
ಅವನಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಂದರುಮತು್ತ ಅವನಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 26ಆ ಾನನನು್ನ ಸುಟ್ಟ
ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಾಕಿದರು. ಆ ಕುಪೆ್ಪಯು
ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಆ ಾನನನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಕಣಿವೆಗೆ “ಆಕೋರ್ ಕಣಿವೆ”
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರಮೇಲಿದ್ದ ಕೋಪ ಶಮನ ಾಯಿತು.

8
‘ಆಯಿ’ಯವಿ ಾಶ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿ ಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ೕಧರನು್ನ ‘ಆಯಿ’ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ‘ಆಯಿ’ಯ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಅವನ ಜನರನು್ನ, ಅವನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. 2ಜೆರಿಕೊಮತು್ತ ಅದರಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ‘ಆಯಿ’ಮತು್ತ ಅದರಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೀವು ಈ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ೕಧರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ತಿಳಿಸು”ಅಂದನು.
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3ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಹೋದನು. ಮೂವತು್ತ
ಾವಿರ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಗಮನಕೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ನೀವು ನಗರದ ಹಿಂ ಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಗರದಿಂದ
ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 5 ಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಮುಂಚಿನಂತೆಹಿಂತಿರುಗಿಅಲಿ್ಲಂದಓಡುತೆ್ತೕವೆ. 6ಅವರುನಗರದಿಂದನಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡುಬರು ಾ್ತರೆ.
ಾವು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗೆ ಾವು ಬಹುದೂರ ಓಡಿಹೋ ಾಗ 7 ನೀವು ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಗೆಲು್ಲವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಮೇಲೆಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ! ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಆ ಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
“ಬೇತೇಲ್” ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದು ಆಯಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಕಿ್ಕತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

10ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೋಶುವನುಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರುಜನರನು್ನ “ಆಯಿ”ಗೆಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 11ಅವನ ತೆಗಿದ್ದ
ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು “ಆಯಿ”ಯಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ನಗರದಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತರು. ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇತು್ತ.

12 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ
“ಬೇತೇಲ್” ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
13ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಳೆಯವು ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಳಿದ ಜನರು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದನು.

14 ತರು ಾಯ “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅರಸನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತ್ವರೆ ಾಡಿ ಹೊರಟರು. “ಆಯಿ”ಯ
ಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದ್ದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

15ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲ್ಲ ಜನರು “ಆಯಿ”ಯ ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮನು್ನ ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮರಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಓಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು “ಆಯಿ”
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 17 “ಆಯಿ”
ಮತು್ತ ಬೇತೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದ್ದರು;
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ರಕ್ಷಣೆಗೆಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

18ಆಗಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ‘ಆಯಿ’ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನಈಟಿಯನು್ನ “ಆಯಿ”ಯಕಡೆಗೆಚಾಚಿದನು.

19ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು
ವೇಗ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದರು.

20 “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಹೊಗೆಯು
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಧೈಯರ್ವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ಆಯಿ”ಯ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡತೊಡಗಿದರು. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸುರ ತ ಾದ ಾವ
ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಏಳುತಿ್ತರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಆಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ಆಯಿ” ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದರು. 22 ಆಗ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದಹೊರಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಸೈನ್ಯವು
“ಆಯಿ”ಯ ಜನರ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಇತು್ತ. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
23ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯಅರಸನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸಿಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಯುದ್ಧದ ಪುನ ಾವಲೋಕನ

24 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಯಿ”ಯ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜೀವಸಹಿತಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25“ಆಯಿ”ಯಜನರೆ ಾ್ಲ ಆದಿನಸತು್ತಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದರು. 26ಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತದಂತೆಯೆಹೋಶುವನು
ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ “ಆಯಿ”ಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಚಿದ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. 27ಆ ಪಟ್ಟಣ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

28 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ” ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಆ ನಗರವು ಕೇವಲ
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ ದಿಬ್ಬ ಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 29ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯ
ಅರಸನನು್ನ ಒಂದು ಮರಕೆ್ಕ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ನೇತು ಾಕಿದನು. ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ,
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಅರಸನ ಶವವನು್ನ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಗರದ ಾ್ವರದಲೆ್ಲೕ ಬಿ ಾಡಿ ಅದರಮೇಲೆ
ಕಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಮತು್ತ ಾಪಗಳ ವಚನ

30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 31ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯುಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಹೇಳಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಯದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಾವ ಉಪಕರಣವನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

32ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 33 ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತತಂದ ಲೇವಿಯರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಧರ್ಜನರು ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಅಧರ್ಜನರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರಿಗೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.

34 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಪದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಓದಿದನು. 35 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ೕಶೆಯು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಯನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಓದಿದನು.
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9
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಾಡಿದ ೕಸ

1 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು ಹಿತಿ್ತಯರ,
ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಹಿವಿ್ವಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಮತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭೂಮಧ್ಯ ಾಗರದ ತೀರ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ, ಲೆಬನೋನಿನವರೆಗೆ ಸಹ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರುಯೆಹೋಶುವನಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡರು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು “ಜೆರಿಕೊ” ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ನಗರಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನು್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ನಗರದ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು
ಉ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹರುಕು-ಮುರು ಾದ ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ
ಬೆನ್ನಮೇಲೆಹೇರಿಸಿದರು; ಾವುಬಹುದೂರಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಬಂದಿರುವು ಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನು್ನ ಾಕಿದರು. 5 ಅವರು ಹಳೆಯ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು;
ಹಳೆಯಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು; ಒಣಗಿದಮತು್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ಬಹುದೂರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದವರಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರು. 6ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಈ ಾಳೆಯವು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ.
ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ

ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ತೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಅವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು, “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರಬಹುದು; ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
8ಹಿವಿ್ವಯರುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ಾರು? ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು

ಬಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅದು್ಭತಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು.
ಆತನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು. ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಅದು್ಭತದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು. 10 ಆತನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಇಬ್ಬರು
ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್ಮತು್ತ ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರೇ ಆ ಅರಸರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಜನರು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ, ‘ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು. ನಮ್ಮ ತೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

12 “ನಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಬಿಸಿ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಮೃದು ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. 13 ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಅವು ಹೊಸ ಾಗಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ
ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾದರ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಅವು ದೂರ
ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಾ ಾಗಿಹೋಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು
ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಅವರು ಜೀವಸಹಿತ ಇರಲು
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
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16ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಳೆಯದ ಸಮೀಪ ಾಸಿಸುವವರು ಎಂಬುದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಕೆಫೀ ಾ, ಬೇರೋತ್ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರು.
18 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ್ದರು.
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜನ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಸ ಾ ಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

19 ಆದರೆ ಜನ ಾಯಕರು, “ ಾವು ಾತುಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 20 ಾವು
ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಮೀರಿದರೆ ದೇವರ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ
ಸೇವಕ ಾಗಲಿ. ಅವರು ನಮ ಾಗಿ ೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಲಿ ಮತು್ತ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ನೀರು ತಂದು ಾಕಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನ ಾಯಕರು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

22ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು ನಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಾಡು
ನಮ್ಮ ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರವೇ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.
23ಈಗ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಮಂದಿರ ಾ್ಕಗಿ ೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯುವುದೂ ನೀರನು್ನ
ಹೊರುವುದೂ ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ ತಪಿ್ಪದಿ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆವು; ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದನೂ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವನೆಂದೂ
ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆವು. 25 ಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು. ನಿಮಗೆ
ಸರಿ ಎನಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಡಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

26 ಹೀಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 27ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಜನರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಾಗಿಯೂಮರವನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

10
ಸೂಯರ್ನು ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿ ನಿಂತ ದಿನ

1ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನು
ಕೇಳಿದ್ದನು. ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಅದರ ಾಜನಿಗೂ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅತೀಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ “ಆಯಿ”ಯಂತೆ ಸಣ್ಣ ಊ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಾಜ ಾನಿಯಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ೕಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರಸನು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾದ
ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ ಾದ ಪಿ ಾಮ್, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ ಾದ ಾಫೀಯಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಾದ
ದೆಬೀರ್ ಇವರೊಂದಿಗೂ ಾತ ಾಡಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, 4 “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ಬಂದು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

5 ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಸಿದರು. (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ,
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ, ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ; ಇವರೇ ಆ ಐದು
ಮಂದಿಅರಸರು.) ಆಸೈನ್ಯಗಳು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದರವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವು.
6 ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ನಗರದ ಜನರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ; ತ್ವರೆ ಾಡಿರಿ; ನಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು.
ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ೕಧರಿದ್ದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ
ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದವರು ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳಿ ಾಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಬರಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಾಧಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಜೇಕ
ಮತು್ತ ಮಕೆ್ಕೕದದವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 11 ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಅಜೇಕದವರೆಗೆ
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮಳೆ
ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಬಹಳಷು್ಟ ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳು ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಈ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಸತ್ತರು.

12 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಂದು
ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು:

“ಸೂಯರ್ನೇ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು,
ಚಲಿಸಬೇಡ. ಚಂದ್ರನೇ,ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು, ಚಲಿಸಬೇಡ.”

13ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವವರೆಗೆಸೂಯರ್ನೂಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ,ಚಂದ್ರನೂಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಥೆಯು ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು.
ಅವನು ಇಡೀ ದಿನ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 14ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲೆಂದೂ ಹೀ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆಮೇಲೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಾನವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದ ದಿನ ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರಯೆಹೋವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು. 16 ಯುದ್ಧ ನಡೆ ಾಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಮಕೆ್ಕೕದದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಆ ಐದುಮಂದಿ ಅರಸರು ಆ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಾರೋ ನೋಡಿಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ,
“ಗುಹೆಯ ಾ್ವರವನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚರಿ. ಗುಹೆಯನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರು
ಇಲಿ್ಲರಲಿ. 19 ಆದರೆ ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ.
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಸೇರಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಅವರಮೇಲೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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20 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶತು್ರಗಳು
ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆ ಜನರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 21ಯುದ್ಧದ ತರು ಾಯಯೆಹೋಶುವನ ಜನರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಮಕೆ್ಕೕದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

22ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಗುಹೆಯ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಅಡ್ಡ ಾಗಿಟ್ಟ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಆ
ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 23ಯೆಹೋಶುವನ ಜನರು ಆ
ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ,
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಇವರೇ ಆ ಐದು ಮಂದಿ. 24 ಅವರು ಆ
ಐದುಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ ತಂದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆಸಿ
ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಈ ಅರಸರ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಮೇಲೆ ಇಡಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಆ ಅರಸರ ಕತು್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.

25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ, ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತೆ ಹೋ ಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನು ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ನೇತು ಾಕಿದನು. 27 ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಶವಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಗುಹೆಯ ಾ್ವರವನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚದರು. ಆ ದೇಹಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲವೆ.

28 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದನು.
ದ ಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

29 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದರು.
31 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಲಿಬ್ನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋದರು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾಕೀಷಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
32 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರು ಾಕೀಷ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವರು
ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ ಇದಕೂ್ಕ ಾಡಿದರು. 33 ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನು ಾಕೀಷಿನವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

34ಆಮೇಲೆಯೆಹೋಶುವನುಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಕೀಷಿನಿಂದಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 35 ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಆ
ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದಂತೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದರು.
36 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಗೊ್ಲೕನಿನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 37 ಅವರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಾಜನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
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ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.

38 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೆಬೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 39 ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ದೆಬೀರಿನ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲ
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಜೀವ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇದೆಬೀರ್ಮತು್ತಅದರಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದರು. ಲಿಬ್ನಮತು್ತಅದರಅರಸನಿಗೂಹೀಗೆಯೇ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ,

ಪೂವರ್ದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಎಂದುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

41ಯೆಹೋಶುವನು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಾಜಾದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 42 ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಅರಸರನು್ನ
ಒಂದೇ ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಇದು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 43 ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

11
ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

1 ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಅನೇಕ ಅರಸರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಾದೋನಿನ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, ಶಿ ್ರೕನಿನಅರಸನಿಗೆ,ಅ ಾಫಿನಅರಸನಿಗೆ ಾಬೀನನು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

2ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅರಸರಿಗೂ ಕಿನೆ್ನರೋತ್, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಸರಿಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ನೆಫತ್ ದೋರ್ ಾಜನಿಗೂ ಾಬೀನನು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಾಬೀನನು ಪೂವರ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಅರಸರಿಗೂ
ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೂ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೂ ಹೆ ೕರ್ನ್
ಪವರ್ತದಬುಡದಲಿ್ಲಮಿಚಾ್ಛದಹತಿ್ತರ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೂಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4ಹೀ ಾಗಿ
ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದವು. ಈ ಮ ಾಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ೕಧರಿದ್ದರು,
ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳು ಕಣಗಳಷೆ್ಟೕ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ೕಧರು ಆ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

5 ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಮೇರೋಮ್ ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದೇ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ; ನೀವು ಅವರನು್ನ

ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನೀವುಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಿರಿ. ನೀವು
ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಿರಿ;ಅವರ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವಿರಿ” ಎಂದನು.

7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೇರೋಮ್
ನದಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 8ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಚೀದೋನ್ಮತು್ತ
ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮ್ ವರೆಗೂಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಮಿಚೆ್ಛಯಕಣಿವೆಯವರೆಗೂಬೆನ್ನಟಿ್ಟತು. ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ
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ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 9ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರ ಕುದುರೆಯ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು; ಅವರ ರಥಗಳನು್ನ

ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.
10ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾಚೋರನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಚೋರಿನ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದನು. ( ಾಚೋರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಮುಂ ಾ ಾಗಿತು್ತ.) 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು; ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಿದನು. 13 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಕಟ್ಟ ಾದ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೆಂದರೆ ಾಚೋರ್. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಟ್ಟನು. 14 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. ೕಶೆಯು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಡಿದನು.
16 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್

ಪ್ರದೇಶ, ಗೋಷೆನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ೕಡರ್ನಿನ ಕಣಿವೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಅವನ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 17 ಸೇಯೀರಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾ ಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಾ ಾ್ಗದ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಅವನ ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 18ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧ
ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. 19ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದೇ ಹಿವಿ್ವಯರ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದವು. 20 ಾವು ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳೆಂಬ ಾವನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.

21 ಆಗ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಊರುಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 22ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೇವಲ ಾಜಾ, ಗತೂರು, ಅಷೊ್ಡೕದ್

ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 23ಬಹಳಹಿಂದೆಯೇಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಪ್ರ ಾರಯೆಹೋಶುವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಆ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗಯುದ್ಧವುಮುಗಿಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

12
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರು

1ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದಹೆ ೕರ್ನ್ಪವರ್ತದವರೆಗಿನಪ್ರದೇಶಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆಉದ್ದಕೂ್ಕ
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ಹಬಿ್ಬರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಬಂತು. ಈ ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ
ಅರಸರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

2 ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವನು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದಮಧ್ಯದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಅಧರ್ಪ್ರದೇಶವುಸೀಹೋನನಆಳಿ್ವಕೆಗೆಒಳ ಾಗಿತು್ತ. 3ಗಲಿ ಾಯ
ಸರೋವರದಿಂದ ಲವಣಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಪೂವರ್ ಾಗವು ಕೂಡ ಅವನ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಬೇತ್ ಯೆಷಿ ೕತಿನಿಂದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸಹ
ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

4ಅವರು ಾ ಾನಿನಅರಸ ಾದ ಓಗನನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಓಗನು ರೆಫಾಯರವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಷ್ಟರೋತ್ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ 5ಓಗನು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿನ ಸೀಮೆ,
ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ, ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಾಕತೀ ಜನರು
ಾಸ ಾಡುವಪ್ರದೇಶವುಇವನ ಾಜ್ಯದಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯದ
ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೂಡ ಓಗನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ೕಶೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ರೂಬೇನನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಾದನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ

ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸರನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರ ಮುಂ ಾ ಾದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವೇ
ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯ ಾ ಾ್ಗದ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಾ ಾಕ್
ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. 8 ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ, ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆ,
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮರುಭೂಮಿ ಮತು್ತ ನೆಗೆವ್ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು
ಹಿತಿ್ತಯರ, ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಹಿವಿ್ವಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು ಇಂತಿದೆ:

9ಜೆರಿಕೊವಿನ ಅರಸ 1
ಆಯಿಯಅರಸ ಬೇತೇಲ್ ಹತಿ್ತರ 1
10ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ 1
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ 1
11ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ 1
ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ 1

12ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ 1
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ 1
13ದೆಬೀರಿನ ಅರಸ 1
ಗೆದೆರಿನ ಅರಸ 1
14ಹೊಮರ್ದ ಅರಸ 1
ಅ ಾದಿನ ಅರಸ 1
15ಲಿಬ್ನದ ಅರಸ 1
ಅದು ಾ್ಲಮದ ಅರಸ 1
16ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸ 1
ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸ 1
17ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸ 1
ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸ 1
18ಅಫೇಕದ ಅರಸ 1
ಲ ಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸ 1
19 ಾದೋನಿನ ಅರಸ 1
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ಾಚೋರಿನ ಅರಸ 1
20ಶಿ ್ರೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸ 1
ಅ ಾಫಿನ ಅರಸ 1
21 ಾನಕದ ಅರಸ 1
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸ 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸ 1
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆ್ನ ಾಮದ ಅರಸ 1
23ದೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿರುವ ದೋರಿನ ಅರಸ 1
ಗಿ ಾ್ಗಲದಲಿ್ಲಯ ಗೋಯಿಮ್ ನ ಅರಸ 1
24ತಿಚರ್ದ ಅರಸ 1

ಒಟು್ಟ ಅರಸರು 31ಮಂದಿ.

13
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ

1 ಯೆಹೋಶುವನು ತುಂ ಾ ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋಶುವನೆ, ನೀನು
ವೃದ್ಧ ಾದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಇನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ” ಅಂದನು. 2 ನೀನು
ಗೆಷೂರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿಯು ಇನೂ್ನ ಾ ಾನ್ಯರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಾಜಾ,
ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತೂರು ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಎಂಬ ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಯಕರನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 4 ಗೆಷೂಯರ್ ಸೀಮೆಯು, ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಅವಿ್ವೕಯರನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 5 ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಗೆ ಾಲ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದಿನ ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಲೆಬೊ ಾ ಾತಿನವರೆಗೆ ಇರುವ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಾ ಾ್ಗದ್ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನ

6 “ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗಿರುವ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೀದೋನ್ಯರು
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರ ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚು ಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ 7 ಒಂಭತು್ತ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಾಲು
ಾಡಿಕೊಡು.”
ದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆ

8 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳವರು ಈ ಾಗಲೇ ತಮ್ಮ
ಾ್ವಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 9 ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಊರಿನವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಮೇದೆಬದಿಂದ ದೀಬೋನಿನವರೆಗಿದ್ದ ಇಡೀ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇದು
ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಆ ಅರಸನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ದಲು ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಾಕತೀಯರು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿತು್ತ. ಇಡೀ
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಸ ಾ ್ಕ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಓಗ್ ಾಜನ ಎಲ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು್ತ. ಓಗ್
ಾಜನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ದಲು ಅವನು ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಓಗನು ರೆಫಾಯರವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ದಲು ೕಶೆಯು ಆ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗೆಷೂಯರ್ರನೂ್ನ ಾಕತೀಯರನೂ್ನ ಹೊರತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರು ಾ್ತರೆ.
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14 ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಾವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ
ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

15 ೕಶೆಯು ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: 16 ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ
ಮೇದೆಬದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಇಡೀ ತಪ್ಪಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಊರುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 17 ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತಪ್ಪಲಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನೊ್ನಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ದೀಬೋನ್, ಾ ೕತ್ ಾಳ್,
ಬೇ ಾ್ಬಳೆ್ಮ ೕನ್, 18 ಯಹಚಾ, ಕೆದೇ ೕತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶ,
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್, ಸಿ ಾ್ಮ, ಚೆರೆತ್ ಶಹರ್, 20 ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್, ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಯೆಷಿ ೕತ್. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಅರಸನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಆದರೆ
ೕಶೆಯು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಜನರ ಾಯಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್,

ಹೂರ್ ಮತು್ತ ರೆ ಾ, ಇವರೇ ಆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. (ಈ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸೀಹೋನನ ತೆ ಸೇರಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರು.) ಈ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ೕರನ
ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕೊಂದರು. (ಬಿ ಾಮನು ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.)
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. 23ರೂಬೇನನಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ದಡಕೆ್ಕ ಸೀಮಿತ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಇಲಿ್ಲ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ.

24 ೕಶೆಯು ಾದನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಇಂತಿದೆ:
25 ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ ಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ರ ಾ್ಬದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ

ಅರೋಯೇರ್ ವರೆಗಿನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 26ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಿಂದ
ಾಮತ್ ಮಿಚೆ್ಛ ಮತು್ತ ಬೆಟೋನೀಮ್ ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ
ದೆಬೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 27 ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಬೇತ್ ಾ ಾಮ್,
ಬೇತ್ ನಿ ಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚಾ ೕನ್ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಈಪ್ರದೇಶವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ.
28 ೕಶೆಯು ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ
ಊರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ೕಶೆಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

29 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ:

30 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಾ ಾನ್, ಅರಸ ಾದ ಓಗನ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಯೀರನ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು (ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ
ಊರುಗಳು) ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ. 31 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಾಗವು, ಅಷ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ. (ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಓಗ್
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.) ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಅಧರ್ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

32 ೕಶೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ ೕ ಾಬ್ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ೕ ಾಬ್ ಬಯಲು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಆಚೆದಡದಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. 33 ೕಶೆಯು ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಲೇವಿಯಕುಲದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಆತನೇಅವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿದ್ದನು.
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1 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ
ಾಯಕರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ ಾನ್ ಾಡಿನ ಾವ ಾವ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 2 ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾವ ವಿ ಾನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಲುಇಸೆ್ರೕಲಿನಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲಗಳಜನರುಚೀಟು ಾಕಿದರು. 3ಎರಡುವರೆಕುಲಗಳಜನರಿಗೆ
ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಉಳಿದವರಂತೆ ಾವ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರದೇಶಗಳ
ಪೂಣರ್ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ೕಸೇಫನ ಮನೆತನದವರು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ
ಎರಡು ಕುಲಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ
ಲೇವಿ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈಊರುಗಳುಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಜನರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 5ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಾಲೇಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರದೇಶ
6ಒಂದು ದಿವಸಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕೆಲವರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೋಶುವನಬಳಿಗೆಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ

ಕನಿಜಿ್ಜೕಯನೂ, ಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗನೂ ಆದ ಾಲೇಬನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಲೇಬನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ* ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಷೆ್ಟೕ. 7 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಗೂಢಚಯರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ನನಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಈ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8 ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಬೇರೆಯವರು ಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದ.
9 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಅಂದು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ಆ ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಅದರ ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನುನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು.
10 “ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ನಲವತೆದು ವಷರ್ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು ಾ್ತಡಿದೆವು. ಈಗ ಾನು ಎಂಭತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ೕಶೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಾನು ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಹ
ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾನು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ
ಈಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅ ಾಕವಂಶಸ್ಥರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ಸುಭದ್ರ ಾದವುಗಳೆಂದೂ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದಆತನುಹೇಳಿದಂತೆಯೇಆಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 14ಆ ನಗರಈಗಲೂ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನ
ವಂಶದವರ ಾ್ವಸ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು. 15 ಹಿಂದೆ ಆ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕಿ ಾರ್ತ್ ಅಬರ್ ಎಂದಿತು್ತ. ಅ ಾಕ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅಬರ್ ಎಂಬವನ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಇ ಾದಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

* 14:6: ತನ್ನ ಸೇವಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯ.”
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ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸ

1 ಯೆಹೂದಕುಲಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸವನು್ನ ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಎದೋಮಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ದ ಣದಲಿ್ಲ ತೇ ಾನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 2 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸವು ಲವಣಸಮುದ್ರದ ದ ಣ ತೀರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.
3 ಆ ಸೀಮೆಯು ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾ ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದವರೆಗೂ
ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ನಿಂದ ಅ ಾ್ದರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದು ಅಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಕರ್ದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 4 ಆ
ಸೀಮೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.
ಈಭೂಮಿಯೆ ಾ್ಲ ಅವರ ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.

5 ಅವರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ ಮೃತು್ಯ ಾಗರದ ದಂಡೆಯಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವ ೕತ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.
ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಲವಣ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವ ೕತ್ರದಿಂದ

ಆರಂಭ ಾಗಿ 6 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲಕೆ ್ಕ ಾಗಿ ಬೇತ್ ಅರ ಾದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅದು ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆಯವರೆಗೆ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಆಕೋರಿನ
ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಾದು ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಕೆ ್ಕ ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಮೀಮಿನ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಹಳ್ಳದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಈ
ಸೀಮೆಯು ಏನ್ ಷೆಮೆಷ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ರೋಗೆಲ್ ನಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8 ಆ ಸೀಮೆಯು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟುವ ಯೆಬೂಸಿಯ ನಗರದ ದ ಣ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಧಳದಲಿ್ಲ ಸೀಮೆಯು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಫಾಯೀಮ್ಕಣಿವೆಯಉತ್ತರದ ಕೊನೆ. 9ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ನೆ ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ;ಅಲಿ್ಲಂದ ಎ ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಿಗೆಹೋಗುತ್ತದೆ;ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ “ ಾ ಾ”
ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ( ಾ ಾವನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 10 ಾ ಾದಲಿ್ಲ
ಆ ಸೀಮೆಯು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ಕೆ ಾಲೋನ್ ಎಂಬ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 11ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಗಡಿಯು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ ಾ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಗಡಿಯು ಯಬೆ್ನೕಲಿನವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆದು ನಂತರ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದು. 12ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರತೀರವೇ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸದ ಪಶಿ್ಚಮ ಸೀಮೆ ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸವು ಈ ಾಲು ್ಕ
ಸೀಮೆಯಒಳಗಡೆ ಇತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳುಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

13 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಲೇಬನಿಗೆ
ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿ ಾರ್ತ್
ಅಬರ್ ಊರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. (ಅಬರ್ನು ಅ ಾಕನ ತಂದೆ.) 14 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮೂರು
ಅ ಾಕ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಾಲೇಬನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ. ಅವರು ಅ ಾಕನ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರು. 15 ಆಮೇಲೆ
ಾಲೇಬನು ದೆಬೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದನು. (ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೆಬೀರಿಗೆ
ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೇರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 16 ಾಲೇಬನು, “ ಾನು ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೇರಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆನಗರದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದಅ ಾಳನು್ನ

ಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾರಿದನು.
17 ಕೆನಜನಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದನು. ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ

ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮನೆಗೆ ಅ ಾ ಹೋದಳು. ಾಲೇಬನಿಂದ
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ಇನ್ನಷು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅ ಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು* ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅ ಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕತೆ್ತಯಮೇಲಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, “ನಿನಗೆ ಏನುಬೇಕು?” ಎಂದು ಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು “ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.† ನೀನು ನನಗೆ ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀರಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ
ಕೋರಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಲೇಬನು ಮೇಲಿನಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗೋತ್ರವು ಆ ಭೂಮಿಯಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.

21 ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ನೆಗೆವ್ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಊರುಗಳು
ಎದೋಮಿನ ಸೀಮೆಯಹತಿ್ತರ ಇದ್ದವು. ಆಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಾಗೂರ್, 22 ಕೀ ಾ, ದೀ ೕ ಾ, ಆ ಾ ಾ, 23 ಕೆದೆಷ್, ಾಚೋರ್,
ಇ ಾ್ನನ್, 24 ಜೀಫ್, ಟೆಲೆಮ್, ಬೆ ಾಲೋತ್, 25 ಾಚೋರ್ ಹದ ಾ್ತ, ಾಚೋರ್ ಎಂಬುವ
ಕಿ ೕರ್ತ್ ಹೆಚೊ್ರೕನ್, 26ಅ ಾಮ್, ಶೆಮ, ೕ ಾ ಾ, 27ಹಚರ್ ಗ ಾ್ದ,ಹೆಷೊ್ಮೕನ್,ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್,
28 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿ ್ಯೕ ಾ್ಯ, 29 ಾ ಾ, ಇಯಿ್ಯೕಮ್, ಎಚೆಮ್, 30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್,
ಕೆಸೀಲ್, ಹೊ ಾರ್, 31 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮ ಾ್ನ, ಸನ್ಸ ಾ್ನ, 32 ಲೆ ಾ ೕತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್, ಆಯಿನ್ ಮತು್ತ
ರಿ ್ಮೕನ್. ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

33ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಆಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಚೊ ಾರ್, ಅ ಾ್ನ, 34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ತಪೂ್ಪಹ, ಏ ಾಮ್, 35ಯಮೂರ್ತ್,
ಅದು ಾ್ಲಮ್, ಸೋಕೋ, ಅಜೇ ಾ, 36 ಾರಯೀಮ್, ಅದೀತಯಿಮ್, ಗೆದೇ ಾ ಮತು್ತ
ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

37ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಚೆ ಾನ್, ಹ ಾ ಾ, ಮಿಗ್ದ ಾ್ಗದ್, 38ದಿ ಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆ್ತೕಲ್, 39 ಾಕೀಷ್, ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್,

40 ಕಬೊ್ಬೕನ್, ಲ ಾ್ಮಸ್, ಕಿತಿ್ಲೕಷ್, 41 ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ ಾಗೋನ್, ಾ ಾ ಮತು್ತ ಮಕೆ್ಕ ಾ.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರುಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

42ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು:
ಲಿ ಾ್ನ, ಎತೆರ್, ಆ ಾನ್, 43 ಇಫಾ್ತಹ, ಅ ಾ್ನ, ನೆಚೀಬ್, 44 ಕೆಯೀ ಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಾರೇ ಾ
ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು. 45 ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 46 ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ
ಹತಿ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
47 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ೕತ್ರ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಯೆಹೂದ
ಪ್ರದೇಶದ ಾಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಜಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ೕತ್ರ ಮತು್ತ
ಹತಿ್ತರದ ಊರುಕೇರಿಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನೆಲವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ನದಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ;ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ಸಮುದ್ರದ ತೀರದುದ್ದಕೂ್ಕ ಚಾಚಿತು್ತ.

48 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ
ಇಂತಿದೆ:
* 15:18: ಅ ಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅಥ ಾ “ಅ ಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು.” † 15:19: ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಅಥ ಾ
“ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸು ಾ್ವಗತವನು್ನ ಕೋರು”ಅಥ ಾ “ನನಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳವನು್ನ ಕೊಡು.”
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ಾಮೀರ್, ಯತಿ್ತೕರ್, ಸೋಕೋ, 49 ದ ಾ್ನ, ದೆಬೀರ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಸ ಾ್ನ, 50ಅ ಾಬ್, ಎಷೆ್ಟ ೕ,
ಅನೀಮ್, 51 ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗಿಲೋ ಎಂಬ ಹನೊ್ನಂದು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

52ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಅರಬ್, ದೂ ಾ, ಎ ಾನ್, 53 ಾನೂಮ್, ಬೇತ್ ತಪೂ್ಪಹ, ಅಫೇ ಾ, 54ಹು ಾ್ಟ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತ್ ಅಬರ್ ಮತು್ತ ಚೀ ೕರ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

55ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಾ ೕನ್, ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್, ಯುಟಾ್ಟ, 56 ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಯೆಗೆ್ದ ಾಮ್, ಜನೋಹ, 57 ಕಯಿನ್,
ಗಿಬೆ ಾಮತು್ತ ತಿ ಾ್ನ ಎಂಬ ಹತು್ತಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

58ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಹಲೂ್ಹಲ್,ಬೇತ್ ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59 ಾ ಾತ್,ಬೇತನೋತ್,ಎಲೆ್ಟಕೋನ್ಎಂಬಆರುಊರುಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

60ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ರ ಾ್ಬ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಿಯರ್ತ್ ಾಳ್ ಎಂಬ
ಎರಡುಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

61ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆಊರುಗಳ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಬೇತ್ ಅ ಾ ಾ, ಮಿದಿ್ದೕನ್, ಸೆ ಾ ಾ, 62 ನಿ ಾ್ಷನ್, ಉಪಿ್ಪನಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು
ಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

63 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರ ಾಕಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರೊಡನೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಗಳು

1 ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಾ್ವಸವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಾ್ವಸವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ (ಜೆರಿಕೊ ಹತಿ್ತರ) ಆರಂಭ ಾಗಿ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
(ಇದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ.) ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆರಿಕೊವಿನಿಂದ ಬೇತೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 2 ಲೂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಅಟಾರೋತಿನಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯರ
ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 3ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಯಪೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

4 ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಪಡೆದರು.
5 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸವು ಇಂತಿದೆ: ಅವರ ಾ್ವಸದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯು

ಮೇಲಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಅದರ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯುಮಿಕೆ್ಮ ಾತ್ ನಿಂದಆರಂಭ ಾಗಿಪೂವರ್ದಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾನತ್ಶೀಲೋ
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆಹೋಗಿ ಾನೋಹಊರಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 7ಅಲಿ್ಲಂದಆಸೀಮೆಯು
ಾನೋಹ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್, ಾ ಾ ಎಂಬಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು
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ಜೆರಿಕೊವಿನವರೆಗೆಮುನ್ನಡೆದು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಹತಿ್ತರಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 8ಆಮೇರೆಯು ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಾ ಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಹಲ ಾರು ಗಡಿಯ ಾ್ರಮಗಳು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೂ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರು ಆ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರದೂಡುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಾ ಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಜನರ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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1ಆಮೇಲೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಮನಸೆ್ಸಯು ೕಸೇಫನ ಚೊಚ್ಚಲ

ಮಗನು. ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು. ಾಕೀರನು ವೀರ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ೕತ್ರಗಳನು್ನ ಾಕೀರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 2 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹೇಲೆಕ್, ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್, ಹೇಫೇರ್,
ಶೆಮೀ ಾ ಎಂಬವರ ವಂಶದವರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರು ೕಸೇಫನ
ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಈ ಜನರ ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

3 ಚಲ್ಪ ಾದನು ಹೇಫೆರನ ಮಗನು, ಹೇಫೆರನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮಗನು, ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ ಮಗನು.
ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು. ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐದು ಜನ

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ತಿಚಾರ್. 4 ಆ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರ
ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, “ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಗೆ ನಮಗೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನುಯೆಹೋವನಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿಆಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.
5 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಭೂ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ನದಿಯ

ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಮತೆ್ತರಡು ಭೂ ಾಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
6 ಮನಸೆ್ಸಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

7ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಪ್ರದೇಶಗಳುಆಶೇರ್ಮತು್ತ ಶೆಕಮಿನಹತಿ್ತರವಿದ್ದಮಿಕೆ್ಮ ಾತಿನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅದರ ಸೀಮೆಯು ದ ಣದಲಿ್ಲ ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ. 8 ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದರೂ ಆ ಊರು ಾತ್ರ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹ
ಎಂಬಊರುಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಜನರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲತು್ತ.
9ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾ ಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ೕತ್ರ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ
ಾ್ವಸದಲಿ್ಲದ್ದರೂಪಟ್ಟಣಗಳುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಜನರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಯುನದಿಯ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 10ದ ಣದಭೂಮಿ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಉತ್ತರದ ಭೂಮಿ ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರವು ಅದರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ
ಾ್ರಂತ್ಯವನೂ್ನಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರ ಾಡನೂ್ನ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ.
11ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್ ಾ್ರಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರು ದೋರ್, ಎಂದೋರ್, ಾನಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾ ತ್ ನ ಮೂರು ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದರು. 12ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
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ಾ ಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 13 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
14 ೕಸೇಫನ ವಂಶಸ್ಥರು ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಾ್ವಸದ ಒಂದು
ೕತ್ರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆದರೆ ಾವು ಬಹಳ ಜನರಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಏಕೆ ಕೊಟೆ್ಟ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15 ಯೆಹೋಶುವನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭೂಮಿಯು ಈಗ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದೆನಿಸಿದರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದನು.

16 ೕಸೇಫನ ಜನರು, “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು ನಮಗೆ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೋ
ನಿಜ. ಆದರೆಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಾ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಲ ಾದಆಯುಧಗಳಿವೆ; ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿವೆ. ಇಜೆ್ರೕಲ್,
ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್ ಕಣಿವೆಗಳುಮತು್ತ ಆ ೕತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದರು.

17ಆಗಯೆಹೋಶುವನು ೕಸೇಫನಮನೆತನದವ ಾದಎಫಾ್ರಯೀಮನಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಯಜನರಿಗೆ,
“ನೀವು ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇಶದ ಒಂದು
ಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯಬೇಕು. 18 ನೀವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದೊಂದು ಾಡು.
ಆದರೆ ನೀವು ಆಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾಸಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿರಿ. ಅವರು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬಳಿ ಬಲ ಾದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದರೂ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯಹಂಚುವಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. 2 ಆದರೂ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಏಳು ಕುಲಗಳು ಇನೂ್ನ
ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಷು್ಟ
ದೀಘರ್ ಾಲದವರೆಗೆ ಏಕೆ ಾಯುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕು.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ನ ಯನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. 5 ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಏಳು ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಿ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದ ಣದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ.
ೕಸೇಫನ ಜನರು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. 6ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನ ಯನು್ನ
ಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆನ ಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.
ಾವ ಕುಲದವರು ಾವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 7 ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಜಕ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದೇ ಅವರ ಾಲು. ಾದ್ಯರು, ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಈ ಾಗಲೇ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು, “ಹೋಗಿ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ; ಅದರ ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಾನಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ. ಆಗ ಾನು ಚೀಟು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ”
ಅಂದನು.
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9ಅಂತೆಯೇಅವರುಹೋಗಿಭೂಮಿಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು;ಯೆಹೋಶುವನಿ ಾಗಿ ನ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು ಾಗಗ ಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
10 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಂಚಿದನು; ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಅದರ ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ

11 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ೕಸೇಫ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದುಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಕುಲದವರಿಗೆಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಾಗಿತು್ತ. 12ಅದರಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಉತ್ತರ ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟು ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅತಿಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು 13 ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ ಲೂಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 14ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು
ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದ ತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಾಳ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಇದು
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ ಾಗಿತು್ತ.

15 ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ನೆ ್ತೕಹ ನದಿಯವರೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ರೆಫಾಯಿಮ್ ತಗಿ್ಗನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇರೆಯು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆಬೂಸಿಯ
ಪಟ್ಟಣದ ದ ಣದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಏನ್ ರೋಗೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಷೆಮೆಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಗೆಲೀಲೋತದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. (ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗರ್ದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ
ಗೆಲೀಲೋತ್.) ಆ ಸೀಮೆಯು ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಹೆಸರಿನ ಮ ಾಬಂಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
18 ಆ ಸೀಮೆಯು ಬೇತ್ ಅ ಾಬ ಉತ್ತರ ಾಗಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 19 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲವಿನ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು
ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ದಡದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದು
ಇಲಿ್ಲಯೇ. ಇದು ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ.

20 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅವರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಾ್ವಸದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಮೇರೆಯು ಇದೇ. 21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಜೆರಿಕೊ, ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ,
ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22ಬೇತ್ ಅ ಾ ಾ,ಚೆ ಾರಯಿಮ್,ಬೇತೇಲ್, 23ಅವಿ್ವೕಮ್, ಾ ಾ,ಒಫಾ್ರ, 24ಅ ್ಮೕನ್ಯ,
ಕೆಫೆರ್, ಒಫಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಗೆ ಾ ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರದವರು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಊರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಾ ಾ, ಬೇರೋತ್,
26ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆಫೀ ಾ, ೕಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್, ಇಫೇರ್ಲ್, ತರ ಾ, 28ಚೇಲ, ಎಲೆಫ್, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಪಟ್ಟಣ, ಗಿಬೆಯತ್ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ತ್. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಈ
ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

19
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ

1ಅನಂತರಯೆಹೋಶುವನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂ ಾಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.
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2 ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಾಗವಿದು: ಬೇಷೆರ್ಬ, ೕ ಾ ಾ, 3 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಾ ಾ, ಎಚೆಮ್,
4 ಎಲೊ್ತೕಲದ್, ಬೆತೂಲ್, 5 ಹೊ ಾರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ ಸೂ ಾ, 6 ಬೇತ್
ಲೆ ಾ ೕತ್ ಮತು್ತ ಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

7 ಆಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್, ಆ ಾನ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 8 ಾಲತ್ ಬೇರನ (ನೆಗೇವದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ)ವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಾಗ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 9 ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೂದದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಭೂಮಿ ಇದ್ದ ಾರಣ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
10 ತರು ಾಯ ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದವರು ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು. ಜೆಬುಲೂನ್

ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶವು ಾರೀದಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಮಗರ್ ಾಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದಬೆ್ಬಷೆತ್ ನು್ನ
ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆ್ನ ಾಮ್ ಊರಿನ ಈಚೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅದು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾರೀದಿನಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕತ್ ಾಬೋರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ಾೆ್ವರತ್ ಮತು್ತ ಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ ಹೇಫೆರ್
ಮತು್ತ ಎತ್ ಾಚೀನಿನ ಮೇಲಿಂದ ರಿ ್ಮೕನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು “ನೇಯಕೆ್ಕ” ಹೋಗುತ್ತದೆ.
14 “ನೇಯ”ದಿಂದ ಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹ ಾ್ನತೋನಿನ ಮೇಲಿಂದ ಇಫ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 15 ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹ ಾ್ಲಲ್, ಶಿ ್ರೕನ್, ಇದ ಾ್ಲ, ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ ದ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು
ಪಟ್ಟಣಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳುಈ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ.

16 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
17 ಭೂಮಿಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. 18 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು: ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್, 19 ಹಫಾರಯಿಮ್, ಶೀ ೕನ್,
ಅ ಾಹರತ್, 20 ರಬಿ್ಬೕತ್, ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಎಬೆಜ್, 21 ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ ಹ ಾ್ದ ಮತು್ತ ಬೇತ್
ಪಚೆ್ಚೕಚ್.

22 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು ಾಬೋರ್, ಶಹಚೀ ಾ, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ
ತಲುಪಿತು್ತ. ಆ ಸೀಮೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳುಇದರಲಿ್ಲದ್ದವು. 23ಈನಗರಗಳುಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಾಗಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
24ಭೂಮಿಯಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು

ಗೋತ್ರದವರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 25ಆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಿದು:
ಹೆಲ್ಕತ್, ಹಲೀ ಬೆಟೆನ್, ಆ ಾಫ್, 26ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್,ಅ ಾದ್ಮತು್ತ ಮಿ ಾಲ್.
ಇದರಪಶಿ್ಚಮಮೇರೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ಬೆಟ್ಟಮತು್ತ ಶೀಹೋರ್ ಲಿಬ್ನತ್ ವರೆಗೆಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 27ಅಲಿ್ಲಂದ

ಅದರ ಸೀಮೆಯುಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೇತ್ ಾಗೋನಿಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ. ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ
ಮೇರೆಗೂ ಮತು್ತ ಇಪ್ತಹೇಲ್ ಕಣಿವೆಗೂ ತಲುಪಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಬೇತ್ ಏಮೆಕ್ಮತು್ತ ನೆಗೀಯೇಲ್ ನ
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ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ಾಬೂಲಿನ ಉತ್ತರ ಾಗವನು್ನ ಾಟಿತು್ತ. 28 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು
ಎಬೊ್ರೕನ್, ರೆಹೋಬ್, ಹ ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಾ ಾ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ ಮ ಾನಗರಕೆ್ಕ
ತಲುಪಿತು್ತ. 29ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ದ ಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ ಾವನು್ನ ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಸುಭದ್ರ
ನಗರ ಾದತೂರ್ ಗೆಮುಂದುವರೆದುಅಲಿ್ಲಂದತಿರುಗಿಕೊಂಡುಹೋ ಾಕೆ ್ಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದಅಕಿ್ಜೕಬ್,
30ಉ ಾ್ಮ,ಅಫೇಕ್ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಹತಿ್ತರ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ

ಸೇರಿದ್ದವು. 31 ಈ ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಾಲಿನ ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
32ಭೂಮಿಯ ಆರನೆಯ ಾಗವನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು

ಗೋತ್ರವು ತನ್ನ ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. 33 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನ ಹತಿ್ತರ
ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಲೆಫಿನ ಹತಿ್ತರ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಯು
ಅ ಾಮೀನೆಕೆಬ್ ಮತು್ತ ಯಬೆ್ನಯೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು. 34ಅಲಿ್ಲಂದ ಆಮೇರೆಯು ಆ ್ನೕತ್ ಾಬೋರಿನಮೂಲಕ ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ದ ಣದ ಮೇರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ಆಶೇಯರ್ರ
ಮೇರೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೇರೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ
ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಹೋಯಿತು. 35 ಈ ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಅತಿ ಭದ್ರ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ: ಚಿದಿ್ದೕಮ್, ಚೇರ್, ಹಮ್ಮತ್, ರಕ್ಕತ್, ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಅ ಾ ಾ, ಾ ಾ, ಾಚೋರ್,
37 ಕೆದೆಷ್, ಎದೆ್ರ ೖ, ಏನ್ ಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್, ಮಿಗ್ದಲೇಲ್, ಹೊರೇಮ್, ಬೇತ ಾತ್ ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬವುಗಳು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

39 ಈ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
40ಆಮೇಲೆ ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು

ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. 41ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಊರುಗಳು: ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಈಷೆರ್ಮೆಷ್,
42 ಾಲಬಿ್ಬೕನ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಇ ಾ್ಲ, 43 ಏಲೋನ್, ತಿ ಾ್ನ, ಎಕೊ್ರೕನ್, 44 ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್,
ಾಲತ್, 45ಯೆಹುದ್, ಬೆನೇಬೆರಕ್, ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್, 46ಮೇಯಕೋರ್ನ್ ಮತು್ತ ರಕೊ್ಕೕನ್, ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.

47 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ವೈರಿಗಳಿದ್ದರು. ಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರುಲೆಷೆಮ್ಜನರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಲೆಷೆಮ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ
ತಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸ ಾದ ಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. 48ಈ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ
ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಭೂಮಿ
49 ಹೀಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಆ ಾ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಾಯಕರು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೂನನ

ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 50ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದುಯೆಹೋವನ
ಆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಯೆಹೋಶುವನಅಪೇ ಯಂತೆಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹಎಂಬಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೆಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋಶುವನುಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
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51 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೂ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಚೀಟು ಾಕಿ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳೇ ಇವು. ಹೀಗೆ ದೇಶ ವಿ ಾಗ ಾಯರ್ವುಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.

20
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು

1ತರು ಾಯಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 2 “ ಾನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ನಿನಗೆಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತಪಡಿಸು. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ
ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಾವು ಾದರೊಂದು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

4 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನ ಾಯಕರಿಗೆ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಆಗ ಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೊಡಲಿ; ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. 5 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಬಂದವನು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಆ ನಗರದ ಾಯಕರು ಕೊಂದವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು. ಆಶ್ರಯಕೋರಿ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವರು ರ ಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ನರಹತ್ಯವು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾದದೆ್ದೕ ಹೊರತು ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. 6 ಆ ನಗರದ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಗುವವರೆಗೂಮತು್ತಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಇರುವವರೆಗೂಅವನುಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಅವನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಊರಿನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಶ್ರಯನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ” ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದರು. ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ: ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಾದ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ಕೆದೆಷ್;

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಶೆಕೆಮ್; ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್. 8 ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬೆಚೆರ್, ಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ಾ ೕತ್; ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್. ಇವೇ ಆ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿಯ ಾಗಲಿ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ನರಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವ ಾಶವಿತು್ತ. ಾವನೇ ಆಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ

ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ; ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯ ಾಲಯವೇ ತೀಪುರ್ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.

21
ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1 ಲೇವಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 2 ಇದು ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಲೇವಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವುನಮಗೆ ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳುಮೇಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಈಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು:

4 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಭೂ ಾಗದಿಂದ
ಹದಿಮೂರುಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಲೇವಿ ಕುಲದವನೂ ಾಜಕನೂಆದಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು.
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5ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಾನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

6ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆಹದಿಮೂರುಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈಪಟ್ಟಣಗಳುಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.

7 ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ರೂಬೇನ್, ಾದ್ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.

8ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು;ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.

9 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಂತಿವೆ: 10 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೆ ಾತ್ಯ ಗೋತ್ರದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 11ಅವರಿಗೆಹೆಬೊ್ರೕನ್ಎಂಬಕಿಯರ್ತಬರ್ನಗರ (ಇದಕೆ್ಕ ಅ ಾಕನತಂದೆ ಾದಅಬರ್ನ
ಹೆಸರಿಡ ಾಗಿತು್ತ.) ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ನಗರದ ಹತಿ್ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
12 ಆದರೆ ಕಿಯರ್ತಬರ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಭೂಮಿಯು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಲಿ ಾ್ನ,
14 ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕಹ, 15 ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್, 16 ಆಯಿನ್, ಯುಟಾ್ಟ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್
ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಹ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

17ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗಳನು್ನ ಸಹ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಗೆಬ, 18ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಅಲೊ್ಮೕನ್. ಈ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
19 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ ಅವರು ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

20 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವರು ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: 21 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಶೆಕೆಮ್, ಗೆಜೆರ್, 22 ಕಿಬ್ ಚೈಮ್ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಎಫಾ್ರಯೀಮರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

23 ಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, 24 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್
ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

25ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಅಧರ್ಜನರುಅವರಿಗೆ ಾ ಾಕ್ಮತು್ತ ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

26 ಕೆ ಾತ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

27ಲೇವಿಯಸಂತತಿಯವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಗೋ ಾನ್ ನಗರವನು್ನ

ಕೊಟ್ಟರು. ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೆಯೆಷೆ್ಟ ಾವನು್ನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಈ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರು ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.



ಯೆಹೋಶುವನು 21:28 349 ಯೆಹೋಶುವನು 22:4

28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಾೆ್ವರತ್, 29ಯಮೂರ್ತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

30 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಮಿ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್, 31 ಹೆ ಾ್ಕತ್, ರೆಹೋಬ್ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಆಶೇರರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

32 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಗಲಿ ಾಯದ ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಕೆದೆಷ್, ಹ ್ಮೕತ್ ದೋರ್, ಕ ಾರ್ನ್
ಎಂಬವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿಯರು ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

33 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯು ಸಿಕಿ್ಕತು.

34 ಲೇವಿಯರ ಮತೊ್ತಂದು ಗೋತ್ರವು ಮೆ ಾರೀ ಎಂಬುದು. ಆ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ದೊರೆತ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇಂತಿವೆ: ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಚೂಕಿ್ನೕಮ್, ಕ ಾರ್, 35ದಿ ಾ್ನ, ನಹ ಾಲ್ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 36 ರೂಬೇನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚಾ,
37 ಕೆದೇ ೕತ್, ಮೇಫಾಗತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 38 ಾದ್ಯರುಅವರಿಗೆಗಿ ಾ್ಯದಿನಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಾ ೕತ್,ಮಹನಯೀಮ್, 39ಹೆಷೊ್ಬೕನ್,
ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

40 ಲೇವಿಯರ ಕೊನೆಯ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

41ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬೇರೆ ಕುಲದವರ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 42ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಇತು್ತ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

43 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
44ಯೆಹೋವನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆಅವರಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವರ ಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 45 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನು ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದ ಾಗ್ದನವೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ ಾ್ದನವೂ ನೆರವೇರಿತು.

22
ಮೂರು ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು

1ತರು ಾಯಯೆಹೋಶುವನುರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ, ಾದ್ಯರನು್ನಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಕುಲದಅಧರ್ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಸಿದನು. 2ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಾಡಿದಿರಿ; ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಾಲಿಸಿದಿರಿ. 3 ಈವರೆಗೆ
ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ
ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ
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ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಈಗ
ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. 5 ಆದರೆ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀವುಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಬೀ ್ಕಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 7 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಉಳಿದಧರ್ ಜನರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಅವನು, “ನೀವು
ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪಶುಗಳಿವೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ರ ಾ್ನಭರಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ ಅನೇಕ ಬಟೆ್ಟಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಹಲ ಾರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಅಂದನು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು, ಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲದ
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಾ ಾನಿನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು
ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

10ಆಗರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರುಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಕುಲದಅಧರ್ಜನರು ಗೆಲಿಲೋತ್ಎಂಬಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಇದು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಂದರ ಾದ
ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 11ಇನೂ್ನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಉಳಿದಜನರು,ಈಮೂರು
ಕುಲದವರು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಾ ಾನಿನ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಗೆಲಿಲೋತ್
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಈ ಮೂರು ಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮೂರು ಕುಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

13-14 ಆದರೆ ದಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನ

ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಹತು್ತ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಮುಖ್ಯ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

15ಈ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ
ತೆಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದರು: 16 “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿಮ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ಇದು ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 17 ಪೆಗೋರ್ ನಲಿ್ಲ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಆ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಾವು
ಇನೂ್ನ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಆರೋಗದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 18ಈಗನೀವುಅದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಮೇಲೆಯೂಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

19 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಲು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದುಬಿಡಿ.
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇರೊಂದು
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ
ದೇವರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

20“ ‘ಜೆರಹನಮಗ ಾದಆ ಾನನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ ಾಶಪಡಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನ
ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನುದೇವರನಿಯಮಗಳನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದನು;ಆದರೆಶಿ ಯುಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಜನರಿ ಾಯಿತು. ಆ ಾನನು ತನ್ನ ಾಪದಿಂ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆದರೆ ಬಹಳಷು್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸತ್ತರು’ ”
ಎಂದರು.

21 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಆ ಹನೊ್ನಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 22 “ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೆಹೋವನೇ! ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ
ಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದೆವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವೂ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಾವು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಾವೇ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. 23 ಾವು
ದೇವರಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆಯೆಹೋವನೇನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲಿಎಂದುಆತನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
24 ಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರೇನು? ಇಲ್ಲ! ಾವು ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಈಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಜ ಾಂಗದ ಒಂದು ಾಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ನಮಗಿತು್ತ. 25ದೇವರು ನಮಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಡದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅಂದರೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು

ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳು ಾಗ, ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ‘ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಆದ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಂಗ ಾಗಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಡೆಯಬಹುದು.

26 “ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ಬಳಸಲು ಕಟಿ್ಟಲ್ಲ. 27 ನೀವು ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಾವೂ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಿಜ ಾದ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ನಿಮಗೂ ನಮಗೂಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛ.
28 ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ‘ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿ! ಗತಿಸಿಹೋದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಂತಿದೆ. ಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಲಿಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಾ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಲು ನಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಇದೆ. ಆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನದು ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

30 ಾಜಕ ಾದಫೀನೆ ಾಸನುಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಕು ಾಧಿಪತಿಗಳುರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. 31 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಈ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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32 ಆಗ ಫೀನೆ ಾಸನು ಮತು್ತ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಾದ್ಯರನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡ ಾರದೆಂದೂ ಅವರು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
34 ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ ಾದ್ಯರು, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಾ ”

ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ “ಏದ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

23
ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಣೆ

1ಯೆಹೋವನುಇಸೆ್ರೕಲರಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡೆದುಅವರಿಗೆವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸುರ ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದವು. ಯೆಹೋಶುವನು ಬಹಳ
ಮುದುಕ ಾದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನು್ನ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ,
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,

“ ಾನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದು
ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 4 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

6 “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ. ಆಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡಿ. 7ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ
ಕೆಲವು ಜನರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯ ಾ್ನಗಲಿಪೂಜೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಬೇಡಿ.
ಆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಡಿ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. 8 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ಈವರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದರೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಿ.

9 “ದೊಡ್ಡ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೆರ ಾದನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾವ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10ಯೆಹೋವನಸ ಾಯದಿಂದನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯುಒಂದು ಾವಿರಮಂದಿಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂ ಾಯಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಬಹು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.

12 “ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಬೇಡಿ.
ಅವರ ಜನರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಿದರೆ, 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಉರುಲಿನಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಹೊಗೆಮತು್ತ ಧೂಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ
ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತರೆ;ಈಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
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14 “ ಾನು ಇಹಲೋಕ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಗಿಸುವ ಾಲಬಂದಂತಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ ಅನೇಕ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ಅದನು್ನ ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಾವ ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ನೀವು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗುವುದೆಂದೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟವು ಾಗಿಯೂ ಆತನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಲಿಸದೆಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರೆಈ
ದೇಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸುವನು,”ಅಂದನು.
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1 ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ, ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನು್ನ ಕುಲದ
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ, ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ,ಮುಖಂಡರನು್ನಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಈಜನರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ: ‘ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದರು, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಾಹೋರ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ ಾದ ‘ತೆರಹ’
ದ ಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಆದರೆಯೆಹೋವ ಾದ ಾನುನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಆಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ನದಿಯಮತೊ್ತಂದು ದಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇ ಾಕನೆಂಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

4 ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಏ ಾವ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಏ ಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.

5 “ ‘ತರು ಾಯ ಾನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ ಾಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆ. 6 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಡು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು. 7 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಸ ಾಯ
ಕೋರಿದರು. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೂ ಅವರಿಗೂಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ; ಸಮುದ್ರವು
ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

“ ‘ತರು ಾಯ ಬಹಳ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ. 8 ಆಗ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ಆ ಜನರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಗನೀವುಆಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
9 “ ‘ಅನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಪಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಶಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಬಿ ಾಮನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಕೋರಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆ.
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11 “ ‘ತರು ಾಯ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಿರಿ. ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ
ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನೀವು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆನು. 12ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಡಜದ ಹುಳಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳಿಸಿದೆ್ದ. ಈ ಹುಳಗಳು ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಹೀಗೆನೀವುಖಡ್ಗಗಳನು್ನಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸದೆಯೇ
ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.

13 “ ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಾನೇ. ನೀವು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಕೊಟ್ಟವನು ಾನೇ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಾ್ರ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ಮರದತೋಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆಆತೋಟಗಳನು್ನ ನೀವುಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.’ ”
14 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಈಗನೀವುಯೆಹೋವನಸೇವೆಯನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡಬೇಕು.
15“ನೀವುಯೆಹೋವನಸೇವೆ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಾರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈ

ಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯಆಚೆಇ ಾ್ದಗಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡುವಿರೋ ಅಥ ಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವಿರೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಇಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಆಯೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದನು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ ಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದವನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸಿದನು. 18ಆ ದೇಶಗಳ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಈಗ
ಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಮುಂಚೆ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕವೆ; ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ
ಜನರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೇ ಾದರೂ
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ”ಅಂದನು.

21ಆದರೆ ಜನರು, “ಇಲ್ಲ! ಾವುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು

ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತು್ತ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಒಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು, “ ೌದು, ಇದು ನಿಜ! ಾವೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು, “ ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ಆಗ ಜನರುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುವೆವು.
ಾವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವೆವು” ಎಂದರು.
25ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದು

ಅವರಿಗೆ ಾಲಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ವಿಧಿ ಾಯಿತು. 26ಯೆಹೋಶುವನು ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಾ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಓಕ್ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
27 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾವು ಇಂದು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು

ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು. ಇಂದು ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ
ಕಲು್ಲ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಲು್ಲ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಲು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಈ ಕಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವ ಾಡಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೆಹೋಶುವನಮರಣ

29 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು
ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 30ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹದ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಇದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ.

31 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಿಸಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು; ಯೆಹೋಶುವನ
ಮರಣಾನಂತರವೂ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಅವರ ಾಯಕರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ
32 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಾಕೋಬನು ಶೆಕೆಮನ
ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್
ಊರಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಈಭೂಮಿಯ ೕಸೇಫನಮಕ್ಕಳ ಾಗಿತು್ತ.

33ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಗಿಬೇತ್ ನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಗಿಬೇತ್ ಊರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಊರನು್ನ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ

ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.
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ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು

ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರಯುದ್ಧ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ

ಕುಲದವರು ದಲು ಹೋಗಿ ಾ ಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಹೋಗಲಿ. ಅವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಿಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು

“ಸಹೋದರರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 5ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದ ಅರಸನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
6 ಬೆಜೆಕ್ ನ ಅರಸನು* ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ

ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7ಆಗ ಬೆಜೆಕ್ ನ ಅರಸನು, “ ಾನು ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಅರಸರ ಕೈ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಆ ಅರಸರು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ
ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ಈಗ ನನಗೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನ ಅರಸನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದರು;ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
8 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರನು್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಕೊಂದುನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 9ತರು ಾಯಯೆಹೂದ್ಯರು
ಉಳಿದಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಆ ಾ ಾನ್ಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ಮತು್ತ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

10 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಿಯರ್ತಬರ್ವೆಂಬ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಾಲೇಬ್ಮತು್ತ ಅವನಮಗಳು
11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೆಬೀರ ನಗರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು.

(ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.) 12ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ
ಾಲೇಬನು ಜನರಿಗೆ, “ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೆನಜನೆಂಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಕೆನಜನಿಗೆ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೆಂಬಮಗನಿದ್ದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ
ತೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

* 1:6: ಬೆಜೆಕಿನ ಅರಸನು “ಅದೋನೀ ಬೆಜೆಕ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿರ ಬಹುದು.
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14 ಅ ಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ತೆ ಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅ ಾಳಿಗೆ,† “ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅ ಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು.
ಅವಳು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ನನಗೊಂದು ಾನ ಕೊಡಬೇಕು.‡ ನೀನು ನನಗೆ ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡು”
ಎಂದಳು. ಅವಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಾಲೇಬನು ಅವಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಕೇನ್ಯರು (ಕೇನ್ಯರು ೕಶೆಯ ಾವನ ಗೋತ್ರದವ ಾಗಿದ್ದರು.) ಖಜೂರ್ರ ನಗರವನು್ನ
(ಜೆರಿಕೊವನು್ನ) ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಅವರು ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾದ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾಸ ಾಡಿದರು.

17 ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಚೆಫತ್ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು ಆ ಾ ಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು;
ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಜಾ ನಗರವನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥಗಳಿದ್ದದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

20 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಾಲೇಬನ

ಜನರು ಅ ಾಕನಮೂರು ಜನಮಕ್ಕಳನು್ನ§ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.
21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರು ಬೇತೇಲನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು
22-23 ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಲೂಜ್ ಎಂಬ ಬೇತೇಲ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೋದರು.

ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಕೆಲವುಜನಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರುಬೇತೇಲ್ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 24ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ನಗರದಿಂದ
ಹೊರಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಗೂಢಚಾರರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಈ ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು
ಾಡಿರುವ ಗುಪ್ತ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸು. ಾವುಈಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು

ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರುವೆವು” ಎಂದರು.
25 ಅವನು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್

ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹಿತಿ್ತಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೊ್ಲಂದು ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್ ಎಂದೇ ಇದೆ.

ಾ ಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

† 1:14: ಒತಿ್ನೕಯೇಲನುಅ ಾಳಿಗೆಅಥ ಾ “ಅ ಾಳುಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ.” ‡ 1:15: ನನಗೊಂದು… ಕೊಡಬೇಕುಅಥ ಾ “ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸು” ಅಥ ಾ “ನನಗೊಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡು.” § 1:20: ಮೂರುಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ಮತು್ತ
ತಲೆ್ಮ ೖ.
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27 ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್, ಾ ಾಕ್, ದೋರ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಈ ನಗರಗಳಿಂದ
ಹೊರದೂಡುವುದು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ನೆಲೆನಿಂತರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಹೊರಗಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

29ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಕುಲದವರಿಗೂಹೀಗೆಯೇಆಯಿತು. ಾ ಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.
30ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಸಂಗಡವೂಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಕಿಟೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ನಹಲೋಲ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಾ ಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹಚಿ್ಚದರು.

31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅ ಾ್ಲಬ್, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಹೆ ಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ
ನಗರಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಶೇಯರ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ಯರು ಆಶೇಯರ್ರೊಡನೆ ಇರತೊಡಗಿದರು.
33 ನಫಾ್ತಲ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತ ಾತ್

ನಗರಗಳಿಂದಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಆ ನಗರಗಳಜನರೊಡನೆ ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.
ಆ ಾ ಾನ್ಯರು ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

34 ಅ ೕರಿಯರು ಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದರು.
ಅ ೕರಿಯರು ಕಣಿವೆಗೆ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನ್ ಕುಲದವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯಬೇ ಾಯಿತು. 35ಅ ೕರಿಯರು ಹರ್ ಹೆರೆಸ್ ಪವರ್ತ, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್
ಮತು್ತ ಾಲಿ್ಬೕಮ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ ೕಸೇಫ್ಯರು ಪ್ರಬಲ ಾದರು.
ಆಗ ಅವರು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 36ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು
ಾ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಸೇ ಾದವರೆಗೆಮತು್ತ ಸೇ ಾದಿಂದಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.

2
ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ದೂತನು

1ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ನಗರದಿಂದ ಬೋಕೀಮ್ ನಗರದವರೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದೂತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗೆದೆ: “ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರಗೆತಂದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2ಆದರೆಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿನೀವುಈಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಜನಗ ಂದಿಗೆ
ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
3 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾನು

ಈ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ನಿಮಗೊಂದುಉರು ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಲೆಯಂತೆಉರು ಾಗುತ್ತವೆ.’ ”

4 ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.
5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ಗೋ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೋಕೀಮ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.

ಅವಿಧೇಯತೆಮತು್ತ ಸೋಲು
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6ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದವರು
ಾಸ ಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಂತವಿರುವವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣಾನಂತರ ಬದುಕಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ
ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ
ಹಿರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 8 ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. 9ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅವನ ಾ್ವಸ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅದು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಿಮ್ನತ್ ಹೆರೆಸಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

10ಈಪೀಳಿಗೆಯವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತಹೋದಮೇಲೆಮುಂದಿನಪೀಳಿಗೆಯುಬೆಳೆಯಿತು. ಈಹೊಸಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಸೇವೆ
ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. 12ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವರಪೂವಿರ್ಕರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. 13ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಾಳ್ ದೇವರನೂ್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.
14ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರ

ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಸಂಗಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸೋ ಾಗುವುದೆಂದು
ಈ ಾಗಲೇಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದರು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯ ಾಧೀಶರೆಂಬ ಕೆಲವು ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಈ ಾಯಕರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರವೈರಿಗಳಿಂದ ಾ ಾಡಿದರು. 17ಆದರೆಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬದ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

18 ಅನೇಕ ಸಲ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿಸಲವೂಯೆಹೋವನು ಅವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಮರುಕಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಲು ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸ ಾಯಿತು. 19 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ಮರಣಹೊಂದಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಭ್ರಷ್ಠ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳ ಾರಂಭಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ
ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
20 ಹೀ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಈ ಜ ಾಂಗದವರು ಅವರ

ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನಮುಂದೆ ಾನು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸ ಾಗ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ಇನೂ್ನ ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 23ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ
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ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಒ ಾ್ತಯ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋಶುವನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

3
1-2 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ

ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾ ಾನ್ಯರಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನು

ಆ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. (ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸದ ಈ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದನು.) ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಂತಿವೆ: 3 ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು, ಲೆಬನೋನ್
ಪವರ್ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳ್ ಹೆ ರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಲೆಬೂಹ ಾತಿನ ಾರಿಯವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಹಿವಿ್ವಯರು. 4ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
5ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನ್ಯ,ಹಿತಿ್ತಯ,ಅ ೕರಿಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ,ಹಿವಿ್ವಯ,ಯೆಬೂಸಿಯಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ
ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ತೊಡಗಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರ ಕು ಾರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ

7ಇಸೆ್ರೕಲರದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತು ಾಳ್ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹರೇಮ್ ಅ ಾಮ್ ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮ್
ಎಂಬವನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಎಂಟು ವಷರ್ ಆ ಅರಸನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನ

ಹೆಸರು ಒತಿ್ನೕಯೇಲ. ಅವನು ಕೆನಜ ಎಂಬವನ ಮಗನು. ಕೆನಜನು ಾಲೇಬನ ತಮ್ಮ. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು. 10 ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಬಂದಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅ ಾಮಿನ
ಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮ್ ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. 11ಆದ್ದರಿಂದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಜನಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ

ಮರಣದವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಏಹೂದ

12ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವನು

ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬುವ ಖಜೂರ್ರ ನಗರದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದರು. 14 ೕ ಾಬ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.

15ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಏಹೂದ. ಅವನು ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ
ಗೇರ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
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ಕೊಡಲು ಏಹೂದನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಏಹೂದನು ತನಗೊಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಖಡ್ಗವು ಇ ಾ್ಬಯಿ ಖಡ್ಗ ಾಗಿದು್ದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

17 ಏಹೂದನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪದ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 19 ಏಹೂದನು
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅರಸನು, “ಸುಮ್ಮನಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

20 ಏಹೂದನು ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ತಂ ಾದ ಅರಮನೆಯ
ಮಹಡಿಯಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಆಗ ಏಹೂದನು, “ದೇವರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಅರಸನು

ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತನು. ಅವನು ಏಹೂದನಿಗೆ ತುಂಬ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 21ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದಎದು್ದನಿಂ ಾಗಏಹೂದನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನು್ನಚಾಚಿತನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊರತೆಗೆದನು. ಏಹೂದನು ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅರಸನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. 22 ಏಹೂದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ೕ ಾಗಿ ಒತಿ್ತದ್ದರಿಂದಅದು ಹಿಡಿಯಸಹಿತಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ಅರಸನ ಕೊಬಿ್ಬದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯು

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲಯೇ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟನು. ಮಲವುಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.

23 ಏಹೂದನು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲು ಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ಾಕಿದನು. 24 ಏಹೂದನು
ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಕೋಣೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿದ್ದನು್ನ ಸೇವಕರು
ನೋಡಿದರು. “ಅರಸನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೋಣೆಯ ೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಬಹುದು” ಎಂದುಕೊಂಡರು.
25ಹೀ ಾಗಿಸೇವಕರುಬಹಳಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾದರು. ಅವರುಬೀಗದ
ಕೈಯನು್ನ ತಂದು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದರು. ಸೇವಕರುಒಳಗೆಹೋ ಾಗತಮ್ಮಅರಸನುನೆಲದಮೇಲೆಸತು್ತ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

26 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ನಿಂತಿರು ಾಗ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಹೂದನಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಏಹೂದನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಾದು ಹೊಳೆ ಾಟಿ 27 ಸೆಯೀ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಏಹೂದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋದರು. 28ಏಹೂದನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಾದ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏಹೂದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ೕ ಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೃಢ ಾಯರೂ
ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂಆಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ೕ ಾಬ್ಯನೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 30ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಶಮ್ಗರ
31ಏಹೂದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದ ತರು ಾಯ, ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಅವನು

ಅ ಾತನ* ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರ. ಶಮ್ಗರನು ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ ಮುಳು್ಳಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು.

* 3:31: ಅ ಾತ ಇದು ಾ ಾನ್ಯರಯುದ್ಧದೇವತೆಯಹೆಸರು. ಇಲಿ್ಲ ಅದು ಶಮ್ಗರನ ತಂದೆಯಹೆಸರು ಎಂದು ಇದ್ದರೂ ಾಯಿಯಹೆಸರೂ
ಆಗಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
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4
ದೆಬೋ ಾ—ಮಹಿ ಾ ಾ್ಯ ಾಧೀಶೆ

1 ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಾಬೀನನು ಾಚೋರ್ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಸೆರ
ಎಂಬವನು ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೀಸೆರನು ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3ಸೀಸೆರನಹತಿ್ತರ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತುಂಬ ಾಧಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಆಗ ದೆಬೋರಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಲಪಿ್ಪೕದೋತ್ ಎಂಬವನ ಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 5 ಒಂದು ದಿನ, ಆಕೆ ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರದ
ಮರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು,
“ಸೀಸೆರನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರಮರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದೆ. 6 ದೆಬೋರಳು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು ಾಣಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಕನೆಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಾ ಾಕನು ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ. ಾ ಾಕನು ನಫಾ್ತಲಿ
ಪ್ರದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳವರ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 7 ಾನು ಾಬೀನನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಅವನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ
ನೀನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

8 ಆಗ ಾ ಾಕನು ದೆಬೋರಳಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಾನು ಹೋಗುವೆನು; ನೀನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ದೆಬೋರಳು, “ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ
ಮನೋ ಾವದಿಂ ಾಗಿ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಸೀಸೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನ ಸಂಗಡ ಕೆದೆಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. 10 ಕೆದೆಷ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು

ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ದೆಬೋರಳು ಸಹ ಾ ಾಕನ ಸಂಗಡ ಹೋದಳು.

11ಹೆಬೆರನೆಂಬಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೇನ್ಯರ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಉಳಿದಕೇನ್ಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಚಾನನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. (ಕೇನ್ಯರು ಹೋ ಾಬನ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೋ ಾಬನು ೕಶೆಯ ಾವ ಾಗಿದ್ದನು.) ಚಾನನಿ್ನೕಮ್ ಕೆದೆಷ್ ನಗರದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

12ಅಬೀನೋವಮನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ಾಬೋರ್ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬಸ ಾಚಾರಸೀಸೆರನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 13 ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಹರೋಷೆತ್ ಹೆಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ನಿಂದ ಕೀಷೋನ್
ನದಿಗೆ ನಡೆದರು.

14ಆಗ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಈ ದಿನಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ ಾಗಿ ಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ

ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಕನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದನು. 15 ಾ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಸೀಸೆರನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದನು. 16 ಾ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಾ ಾಕ



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 4:17 363 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 5:3

ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೀಸೆರನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಸೀಸೆರನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ಸೀಸೆರನು ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಾಯೇಲ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಾಯೇಲಳು ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ. ಹೆಬೆರನು ಕೇನ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾಬೀನ ಮತು್ತ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾ ಾನವಿದಿ್ದತು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ

ಸೀಸೆರನು ಾಯೇಲಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. 18 ಸೀಸೆರನು ಬರುವುದನು್ನ ಾಯೇಲಳು
ಕಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಾಯೇಲಳು ಸೀಸೆರನಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬನಿ್ನ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವಳು ಸೀಸೆರನಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಳು.

19 ಸೀಸೆರನು ಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ನನಗೆ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾಯೇಲಳ ಬಳಿ ಾ್ರಣಿಗಳ ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು ಚೀಲವಿತು್ತ.
ಆಕೆಯುಅದರಲಿ್ಲ ಾಲಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಾಯೇಲಳುಸೀಸೆರನಿಗೆಒಂದು ಗುಟುಕು ಾಲನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟಳು. ನಂತರ
ಅವಳು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟಳು.

20 ಆಗ ಸೀಸೆರನು ಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು.
ಾ ಾದರೂ ಬಂದು ‘ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಹೇಳು” ಎಂದನು.
21 ಾಯೇಲಳು ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಾಡದೆ ಸೀಸೆರನ

ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು. ಸೀಸೆರನು ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದ ಾರಣ ಾಢನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಯೇಲಳು
ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯಒಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಕೊಡತಿಯಿಂದಬಲ ಾಗಿಹೊಡೆದಳು.
ಆ ಗು ಾರದ ಗೂಟವು ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಾಶ್ವರ್ಕೆ ್ಕ ತೂರಿಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು.
ಸೀಸೆರನು ಸತ್ತನು.

22 ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು ಾಯೇಲಳ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನ. ಾನು, ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದಳು. ಾ ಾಕನು ಾಯೇಲಳ ತೆಗು ಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು ಕಣತಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಟವನು್ನ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದದ್ದ
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಕಂಡನು.

23 ಆ ದಿನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ಯ ಾಜ ಾದ ಾಬೀನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 24 ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾನ್ಯ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು.

5
ದೆಬೋರಳ ಜಯಗೀತೆ

1ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದದಿನದೆಬೋರಳುಮತು್ತ ಅಬೀನೋವಮನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು
ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:

2 “ಇಸೆ್ರೕಲರುಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ;

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

3 “ಅರಸರೇ ಕೇಳಿರಿ,
ಆಳುವವರೇ ಗಮನಿಸಿರಿ!

ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾನು ಾನ ಾಡುವೆನು.
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4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸೆಯೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ.
ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.

ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತು; ಆ ಾಶ ಹನಿಗರೆಯಿತು.
ಮೇಘಮಂಡಲವುಮಳೆಗರೆಯಿತು.

5ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ, ಪವರ್ತಗಳು ನಡುಗಿದವು.

6 “ಅ ಾತನಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾಯೇಲಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಖ್ಯ ಾಗರ್ಗಳು ಬರಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು*ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಸೀಳು ಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

7 “ದೆಬೋರಳೇ, ನೀನು ಬರುವವರೆಗೆ,
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಯಿ ಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ, ಶೂರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವೀರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

8ಅವರು ಹೊಸ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.

9 “ನನ್ನ ಹೃದಯವುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡವಿದೆ.
ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಬಂದರು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10 “ಬಿಳಿಯ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವರೇ,
ರತ್ನಗಂಬಳಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಾಗರ್ಗಳಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕರೇ, ಗಮನಿಸಿರಿ!

11 ಾಳಝಲ್ಲರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಾವಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ನೆರೆದ ಜನಸಮೂಹದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

ಅಲಿ್ಲ ಅವುಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ವಿಜಯದಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

12 “ಏಳು, ಏಳುದೆಬೋರಳೇ!
ಏಳು, ಎದೆ್ದೕಳು, ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು!

ಾ ಾಕನೇ, ಏಳು!
ಅಬೀನೋವಮನಮಗನೇ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊ!

13 “ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೂ ಬನಿ್ನರಿ.

14 “ಅ ಾಲೇಕ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಬಂದರು;
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೂ ಬಂದರು;

ಾಕೀರನ ಕುಲದಿಂದ ಾಯಕರು ಬಂದರು;
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಯಕರು ಕಂಚಿನ ದೊಣೆ್ಣಗ ಡನೆ ಬಂದರು.

* 5:6: ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಗುಂಪು. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾರಿ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಅಥ ಾ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಹೇರಿ
ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 5:15 365 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 5:27

15ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಾಯಕರು ದೆಬೋರಳ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಾ ಾಕನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದರು.

“ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಶೂರರಿ ಾ್ದರೆ.
16ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಕುರಿಯಹಟಿ್ಟಗಳ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?

ರೂಬೇನ್ಯರ ಶೂರ ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ೕಚಿಸಿದರು,
ಆದರೆ ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾರಿಸುವ ಸಂಗೀತವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

17ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಯದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.†
ಾನ್ ಕುಲದವರೇ, ನೀವೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ?

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ತಮ್ಮ ಸುರ ತ ಾದ ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

18 “ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ ನಫಾ್ತಲ್ಯರೂ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಮುಡಿ ಾಗಿಟು್ಟ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.

19 ಾ ಾನ್ಯ ಅರಸರು ಬಂದುಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು;
ಅವರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಪ್ರ ಾಹಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾಕದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಾವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ!

20ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಯುದ್ಧ ಾಡಿದವು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶಪಥದಿಂದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದವು.

21ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯು
ಸೀಸೆರನ ಜನರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಮುನು್ನಗು್ಗ!
22ಸೀಸೆರನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಓಡಿದವು.

ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಾಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

23 “ಮೇರೋಜ್ಊರಿಗೆ ಾಪ ಾಕಿರಿ;
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಾಪ ಾಕಿರಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದನುಯೆಹೋವನ ದೂತನು.

24 ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಾಯೇಲಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗುವುದು.

25ಸೀಸೆರನು ನೀರು ಕೇಳಿದನು;
ಾಯೇಲಳುಅವನಿಗೆ ಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು.

ಅರಸನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ಅವಳುಅವನಿಗೆ ಕೆನೆಯನು್ನ ತಂದಳು.

26ನಂತರ ಾಯೇಲಳು ಕೈಚಾಚಿ ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.
ಅವಳುಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು,

ಆ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಬಿರು ಾಗಿ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು;
ಅವನ ಕಣತಲೆಗೆ ತಿವಿದು ಬಡಿದಳು.

27ಅವನು ಾಯೇಲಳ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಉರುಳಿಬಿದ್ದನು;

ಅವನು ಅವಳ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು.
† 5:17: ರೂಬೇನ್ಯರ… ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು ಈ ಗೀತೆ ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
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ಸೀಸೆರನು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು.

28 “ಸೀಸೆರನ ಾಯಿ ಕಿಟಿಕಿಯಮೂಲಕ ನೋಡಿದಳು;
ಆಕೆಯು ತೆರೆಯಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಕೂಗಿದಳು.

‘ಸೀಸೆರನ ರ ಾಗಮನಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?
ಅವನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಧ ್ವನಿ ಬರಲು ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?’ ಅಂದಳು.

29 “ಅವಳ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಬುದಿ್ಧವಂತಳು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
ೌದು, ಸೇವಕಿಯುಉತ್ತರಿಸಿದಳು,

30 ‘ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರು ಗೆದಿ್ದ ಾ್ದರೆ,
ಾವು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!

ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬೇಕು.

ಸೀಸೆರನು ವಣರ್ರಂಜಿತ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.
ೌದು! ವಿಜಯಿಸೀಸೆರನು ಧರಿಸಲು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು;
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.’

31 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೇ ಾಯಲಿ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾಗಿದು್ದ ಉದಯಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಬೆಳಗಲಿ!”

ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

6
ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಯುದ್ಧ

1ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಮತೆ್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಏಳುವಷರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಆಸ್ಪದ ಾಡಿದನು.

2 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಬಹಳ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಪೂವರ್ದಿಂದಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾಗಲೂ
ಬಂದು ಇವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಾಜಾ ನಗರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುರಿ, ದನ,
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಸಹ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ
ಗುಂಪಿನಂತೆಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರುಮತು್ತ ಅವರಒಂಟೆಗಳುಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲದು್ದ ಎಣಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಾಳು ಾಡಿದರು. 6ಇಸೆ್ರೕಲರುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂ ಾಗಿ
ತುಂಬ ಬಡವ ಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

7 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯಕೋರಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ

ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆನು.
9 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಂದ ರ ಸಿದೆ. ತರು ಾಯ ಾ ಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೀಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ’ 10ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು! ಅ ೕರಿಯರ
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ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವುಪೂಜಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ.’ ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.”*

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು
11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನ

ದೂತನು ಒಫ್ರ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಏ ಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ಗಿಡವು ಅಬೀಯೆಜೆರನ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ. ೕ ಾಷನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾ್ರ ಯ
ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಹತಿ್ತರ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಗೋಧಿ ಾಣ ಾರದೆಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮರೆ ಾಗಿದ್ದನು.
12ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೇ,ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಕಷ್ಟಗಳೇಕೆ
ಬರುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳಷು್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಾವು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದನೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಹೋಗು,

ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸು. ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದದು್ದ. ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡು. 18 ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು.
ಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ, ಆತನು, “ನೀನು ಬರುವವರೆಗೂ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ

ಸೇರಿನಷು್ಟ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ತರು ಾಯ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಆ ಾಂಸವನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು, ಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನುಆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಾಂಸಬೇಯಿಸಿದನೀರನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20ದೇವದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಇಡು. ಆಮೇಲೆಆನೀರನು್ನ ಅದರಮೇಲೆಸುರಿ”ಎಂದನು. ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಾಡಿದನು.
21 ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಕೋಲಿನ

ತುದಿಯಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ ಆ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯು
ಎದಿ್ದತು! ಾಂಸ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋದವು! ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಅದೃಶ್ಯ ಾದನು.

* 6:10: ವಚನಗಳು 7-10ಈವಚನಗಳುಅತಿ ಾ್ರಚೀನ ಾದ ಹೀಬೂ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
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22 ಾನು ಈವರೆಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಡನೆ ಎಂಬುದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಆಗ
ಅರಿ ಾಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಕಂಡೆನು”

ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
23 “ ಾಂತ ಾಗು, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿದನು.
24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅದಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವನು ಾಂತಿಸ್ವರೂಪನು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಇಂದಿಗೂ ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಗೋತ್ರದವರು ಾಸಿಸುವ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದೆ.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಳನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು
25ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ವಷರ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು; ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೇರ
ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು. 26 ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸರಿ ಾದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು; ಅಶೇರಸ್ತಂಭದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಈ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಗರ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಡದೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದನು.

28 ನಗರದ ಜನರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ
ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಕಟಿ್ಟದ್ದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸಹಅವರು ನೋಡಿದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ
ಎರಡನೆಯಹೋರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.

29 ನಗರದ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾರು ಕೆಡವಿದರು? ನಮ್ಮ
ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾರು ಕಡಿದು ಾಕಿದರು? ಈ ಹೊಸ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಾರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದರು?” ಎಂಬಹಲ ಾರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದವರು
ಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು.

“ ೕ ಾಷನಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಾರೋ ಹೇಳಿದರು.
30 ನಗರದ ಜನರು ೕ ಾಷನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನೆ. ಆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.

31 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ೕ ಾಷನು, “ನೀವು ಾಳನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವಿ ಾ? ನೀವು
ಾಳನನು್ನ ರ ಸುವಿ ಾ? ಾಳನ ಪಕ್ಷದವರನು್ನ ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ ಾಗುವುದು.
ಾಳನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಬೀಳಿಸು ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 32 ೕ ಾಷನು, “ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಳನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾಳನು ಅವನೊಡನೆ ಾದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದು
ೕ ಾಷನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆಯೆರು ಾ್ಬಳ† ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸೋಲಿಸಿದನು
† 6:32: ಯೆರು ಾ್ಬಳ ಇದು ಹೀಬೂ್ರ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಅಥರ್ “ ಾಳನು ಾದಿಸಲಿ” ಎಂದು, ಆ ಕಿ್ರ ಾಪದವನು್ನ “ಒಂದು ಪಕ್ಷ
ವಹಿಸು” “ರ ಸು” ಎಂದು ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 6:33 369 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 7:7

33 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದೇಶದ ಕೆಲವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು; ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು. ಅಬೀಯೇಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರನು್ನ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಕರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. 35 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಹತಿ್ತರವೂ ಸಹ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಸಹ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಲಗಳವರು ಸಹ ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋದರು.

36ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಹೇಳಿರುವೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ ಈಗ ಒದಗಿಸು. 37 ಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಾಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆಲವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದು್ದ ಕೇವಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ರ ಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಳಸುವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆ”ಅಂದನು.

38 ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಗಿದೊ್ಯೕನನುಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗ ಎದು್ದ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಹಿಂಡಿದನು.
ಆ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಿತು.

39 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೊ್ನಂದು ಸಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿಯಮಂಜಿನಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿ, ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟ ಾತ್ರ ಒಣಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

40 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಕೇವಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟ ಾತ್ರ ಒಣಗಿದಂತಿದು್ದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಮಂಜಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ.

7
1 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯೆರು ಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ

ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ೕರೆ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರಉತ್ತರಕಿ್ಕತು್ತ.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚು್ಚ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಾವೇ ತಮ್ಮನು್ನ

ರ ಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 3ಅದ ಾ್ಕಗಿಈಗ, ‘ಭಯಪಡುವವರೆಲ್ಲರು
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ

ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರನು್ನ ನೀನು ನದಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ‘ ಾವನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು ಹೋಗಲಿ. ‘ ಾವನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು ಹೋಗದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರನು್ನ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀರನು್ನ ಾಯಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದನೆಕಿ್ಕ ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಪ ಾ್ನಗಿ
ಮತು್ತ ನೆಲಕೆ್ಕ ಣ ಾಲೂರಿ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಕೈಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾಯಿಯಂತೆ ನೆಕಿ್ಕದರು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬಗಿ್ಗ ಣ ಾಲೂರಿ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. 7ಯೆಹೋವನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾಯಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯಿಂದಲೇ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 7:8 370 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 7:22

8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದವರ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಾಳೆಯದ ಕೆಳ ಾಗದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 9ಅಂದು ಾತಿ್ರ

ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಏಳು, ನೀನುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 10ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಪುರನನು್ನ ತೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗು. 11ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಶಿಬಿರದಒಳಗಡೆಹೋಗಿಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. ಆಗ
ನೀನು ಅವರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನು ಇಬ್ಬರೂ ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ

ಹೋದರು. 12 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರು ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದು್ದಮಿಡತೆಯಗುಂಪಿನಂತೆ ಕಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂಟೆಗ ೕ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಮರಳಿನಂತೆ ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.

13 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾನು ಕಂಡ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. “ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದುಂ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯು ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ರಭಸದಿಂದ
ಬಂದು ಒಂದು ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಆ ಗು ಾರವು ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ” ಎಂದನು.

14 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕನಸು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

15 ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ, “ಏಳಿರಿ! ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆದನು. 16 ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಮೂರು

ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ತುತೂ್ತರಿ ಮತು್ತ ಒಂದು ಬರಿ ಾದ
ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಪಂಜು ಇತು್ತ.
17 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾನು ಾಡಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ. ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ
ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬನಿ್ನ. ಾನು ಾಳೆಯದ ಗಡಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿರಿ. 18ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರು

ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದುವರು. ಾವು ನಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿ ಾಗ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿರಿ. ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ,’ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೂರು ಜನರು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಾವಲು ಾರರು ಬದ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು ಮತು್ತ
ಮಡಕೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿದರುಮತು್ತ ತಮ್ಮಮಡಕೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು. ಅವರುಪಂಜುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಎಡಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

21 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಜನರು ನಿಂತಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. 22 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲು್ಲವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಶತು್ರಗಳ
ಸೈನ್ಯವು ಚೆರೇರದ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಷಿಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಟ ಾ್ಬತಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಬೇಲೆ್ಮಹೋ ಾ ನಗರದವರೆಗೂ ಓಡಿದರು.
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23 ಆಗ ನಫಾ್ತಲಿ, ಆಶೇರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು
ಹೇಳ ಾಯಿತು. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ
ದೂತರು, “ಬನಿ್ನ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ. ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿನ ನದಿಯ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದರು. ಅವರು ಬೇತ್ ಾ ಾದವರೆಗೆ

ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 25 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಾಯಕರನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬ್. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು
ಓರೇಬನನು್ನ, ಓರೇಬ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಜೇಬನನು್ನ, ಜೇಬ್ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ಅವರು ಓರೇಬ್
ಮತು್ತ ಜೇಬನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಾಯಗಡದಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

8
1ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕಂ ಾಗ,

“ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೀಗೇಕೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ? ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋ ಾಗ
ನಮ್ಮನು್ನ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

2 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡಿದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯೇ ಬಹಳ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡಿಸುವ ಾ್ರ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ನೀವುಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ! ಇದುನಿಜವಲ್ಲವೇ? 3ಅದೇರೀತಿಈಗಲೂಕೂಡನಿಮ್ಮದೇದೊಡ್ಡ
ಾಶಿ. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇಬನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ನೀವು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು

4 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು.* 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿ;ಅವರು ಬಹಳದಣಿದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಜೆಬಹನನೂ್ನ ಚಲು್ಮನ್ನನನೂ್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಾಯಕರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಏಕೆ
ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು ಜೆಬಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ನೀವು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಜೆಬಹನನು್ನ ಮತು್ತ
ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ಎಂಬನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪೆನೂವೇಲ್ಎಂಬನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು;ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಸುಖೋತ್ ಜನರನು್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರು
ಸಹ ಸುಖೋತಿನ ಜನರಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 9 ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾನು ಜಯ
ಸಂ ಾದಿಸಿದಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈ ಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

10ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಕಕೋರ್ರ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹದಿನೈದು ಾವಿರಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಪೂವರ್ದೇಶದವರಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಉಳಿದವರುಇಷೆ್ಟೕ ಜನ. ಆಸೈನ್ಯದಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಈ ಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು

* 8:4: ಹಸಿದಿದ್ದರು ಹೀಬೂ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ “ಬೆನ್ನಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಇದೆ.
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ಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರದೇಶದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿದರು. ಆ ಾಗರ್ವು ನೋಬಹ, ಗೆ್ಬ ಾ ನಗರಗಳ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಕಕೋರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು
ಈ ಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಬಹನೂ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಆ ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

13 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 14 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಸುಖೋತ್ ನಗರದಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ತರುಣನಿಗೆ ಕೆಲವುಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಆ ತರುಣನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು. ಆ ತರುಣನು ಸುಖೋತ್
ನಗರದ ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

15 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ‘ಜೆಬಹಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಣಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಾವೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದನು. 16 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್
ನಗರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡೆಸಿ ಶಿ ಸಿದನು.
17ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಪೆನೂವೇಲಿನ ಬುರುಜನೂ್ನ ಸಹ ಕೆಡವಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

18ಆಮೇಲೆಗಿದೊ್ಯೕನನುಜೆಬಹಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ, “ನೀವು ಾಬೋರ್ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ
ಕೊಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು “ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇಇದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂಒಬ್ಬ ಾಜಕು ಾರನಂತೆಕಂಡನು”ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಾಡಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎತೆರನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ಎತೆರನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅವನಿಗೆ, “ಈಅರಸರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಎತೆರನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಭಯಪಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.

21 ಆಗ ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲ. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯವಯಸಿ್ಸನವನೂ ಗಟಿ್ಟಗನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದರು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎದು್ದ ಜೆಬಹ

ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕೊರಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಂದು ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು
22 ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ರ ಸಿರುವೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ

ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು. ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಗನೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಮಗನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಮುರುವುಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದುನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನೀವುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವಸು್ತಗಳಿಂದಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಒಂದು ಬಂ ಾರದಮುರುವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

25ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಒಂದು
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಮುರುವನು್ನ ಆ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು.
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26ಆಮುರುವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತೂಕ ಾಕಿ ಾಗ ಅವುಗಳ ತೂಕ ನಲವತ್ತಮೂರು ೌಂಡಿನಷಿ್ಟತು್ತ.
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಮತು್ತ
ಕಣಿ್ಣೕರಿ ಾ ಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಈ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸರು ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂಟೆಗಳ
ಸರಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಈ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಒಂದು ಏ ೕದ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಳಸಿದನು. ಆ ಏ ೕದನು್ನ ತನ್ನ
ಊ ಾದಒಫ್ರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಈಏ ೕದನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಹೀ ಾಗಿಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಾಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯಲು
ಏ ೕದ್ ಒಂದುಉರು ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನಮರಣ
28ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಬೇ ಾಯಿತು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಾವ ಹೆಚಿ್ಚನ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
29 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಯೆರು ಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

30 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 31 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಇದ್ದಳು. ಅವಳುಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

32 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ೕ ಾಷನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲತು್ತ. 33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಾಳ್ ಬೇರಿತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರ ಸಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 35ಯೆರು ಾ್ಬಳನು ಅನೇಕ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರಸ ಾದನು

1 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ (ಗಿದೊ್ಯೕನನ) ಮಗನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಸೋದರ ಾವಂದಿರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರಿಗೂ ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ 2 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ‘ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ’ ಎಂಬ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಅಬೀಮೆಲೆಕನಸೋದರ ಾವಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನಹಿರಿಯರ ತೆ ಾತ ಾಡಿಅವರಿಗೆಆಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಆ ಹಿರಿಯರು, “ಎಷೆ್ಟೕ
ಆದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ” ಎಂದರು. 4ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಾಳ್ ಬೆರೀತನ ಗುಡಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಗಂಡಸರು ಅ ೕಗ ್ಯರೂ ದುಷ್ಟರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಅವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಂದನು. ಆದರೆಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಕಿರಿಯಮಗನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಕಿರಿಯಮಗನ ಹೆಸರು ೕ ಾವು.
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6 ತರು ಾಯ ಶೆಕೆಮಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರೂ ಒಂದೆಡೆ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಪಕಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

ೕ ಾವುನ ಕಥೆ
7 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ೕ ಾವುನು

ಕೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೋಗಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ೕ ಾವುನು
ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು:

“ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆಗಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವನು.
8 “ಒಮೆ್ಮ ಮರಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದವು. ಆ

ಮರಗಳುಆಲಿವ್ಮರಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡವು.
9“ಆದರೆಆಲಿವ್ಮರವು, ‘ಜನರುಮತು್ತ ದೇವತೆಗಳುನನ್ನಎಣೆ್ಣ ಾಗಿನನ್ನನು್ನ ತುಂಬಹೊಗಳು ಾ್ತರೆ;

ಬೇರೆಮರಗಳಮೇಲೆ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಎಣೆ್ಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
10 “ಆಗ ಆ ಮರಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’

ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.
11 “ಆದರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು, ‘ ಾನು ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಉತ್ತಮ ಾದಮತು್ತ ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣು್ಣಗಳು ಫಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
12 “ಅನಂತರ ಅವು ಾ್ರ ಾಲತೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’ ಎಂದವು.
13 “ಆದರೆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು, ‘ನನ್ನ ರಸವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನನ್ನ ರಸ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

14 “ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳುಮುಳು್ಳ ದೆಗೆ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.
15 “ಆ ಮುಳು್ಳ ದೆಯು, ‘ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯಪಡೆಯಿರಿ; ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ
ನನಿ್ನಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಡಲಿ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ’
ಎಂದಿತು.
16 “ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾಗ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಂಗಡ

ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಯೆರು ಾ್ಬಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಾ್ಯಯದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನೀವು ಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೋಸ ್ಕರ ಏನು ಾಡಬೇಕಿತೊ್ತೕ ಅದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 17 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ೕಚಿಸಿರಿ.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು
ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಒಡಿ್ಡದನು. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬ
ಾರಣದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಸಿ
ಪುತ್ರ. 19 ನೀವು ಇಂದು ಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯವೂ ಧಮರ್ವೂ
ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದು್ದಬಿಡಿ. ಅವನೂ
ನಿಮ್ಮ ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿರದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯ ಾದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾಶ ಾಡಲಿ. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಕೂಡ ಾಶಹೊಂದಲಿ” ಎಂದನು.

21 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ೕ ಾವುನು ಬೇರ ಎಂಬ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ೕ ಾವುನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅದೇ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
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ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಯುದ್ಧ
22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 23-24 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ

ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು. ಅವರು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರ ಮಧೆ್ಯ ಮನ ಾ್ತಪ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕಷ್ಟ
ಕೊಡಲು ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 25ಶೆಕೆಮಿನಹಿರಿಯರಿಗೆಅಬೀಮೆಲೆಕನಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿ ಾನಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.
ಅವರುಅಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವಜನರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿಲೂಟಿ ಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಜನರನು್ನ ಇಟ್ಟರು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಈ ಾಳಿಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂತು.

26 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೆಂಬವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಮೇತ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರು ಾಳನನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

27 ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಂಡಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು,ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು.
28 ಆಗ ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನು, “ ಾವು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು. ಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆ ಗಳನು್ನ

ಏಕೆ ಾಲಿಸಬೇಕು? ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೇ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಜೆಬುಲನನು್ನ ತನ್ನ ಪು ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿರುವುದೂನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಾವುಅಬೀಮೆಲೆಕನಆ ಾಲಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಾದ
ಹ ೕರನ ಸಂತತಿಯವರ ಆ ಯನೆ್ನೕ ಾಲಿಸೋಣ. (ಹ ೕರನು ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ.) 29 ನೀವು ನನಗೆ
ಈ ಜನರ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

30 ಜೆಬುಲನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಜೆಬುಲನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 31ಜೆಬುಲನು ಅರೂಮ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ*ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:

“ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಳನು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಎತಿ್ತಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 32 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಈ ಾತಿ್ರ ಬಂದು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 33ಬೆಳ ಾಗಿ ಸೂಯರ್ನುಮೇಲೇರಿದ ತರು ಾಯನಗರದಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಬೇಕು. ಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಗರದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.”
34ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾಲು ್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್ನಗರದಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 35ಎಬೆದನಮಗ ಾದ
ಾಳನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಾಳನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ
ಅಬೀಮೆಲೆಕಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.

36 ಾಳನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಾಳನು ಜೆಬುಲನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ಜನರು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಜೆಬುಲನು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ; ನೆರಳು ಜನರಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ”

ಎಂದನು.
37ಆದರೆ ಪುನಃ ಾಳನು, “ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು! ಕೆಲವು ಜನರು ಭೂಮಿಯಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲ

ಆ ಾಟ ಾರರ ಮರದ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ತಲೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ” ಎಂದನು. 38ಆಗ ಜೆಬುಲನು ಾಳನಿಗೆ,
“ನೀನು ಈಗೇಕೆ ಬ ಾಯಿ ಕೊಚು್ಚ ಾ್ತ ಇಲ್ಲ? ‘ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾರು? ಾವು ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಏಕೆ

* 9:31: ಅರೂಮನಗರಅಥ ಾ “ತೊರ ಾ”ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ನಗರ. ಶೆಕೆಮಿನದ ಣಕೆ್ಕ 8ಮೈಲಿಮೇಲೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು.
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ಾಲಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡು”ಅಂದನು.

39 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಳನು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 40 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಾಳನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಾ್ವರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಮುಟು್ಟವ
ದಲೇ ಾಳನ ಹಲ ಾರು ಜನ ಹತ ಾದರು.
41ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರೂಮನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಜೆಬುಲನು ಾಳನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ

ಸಹೋದರರನು್ನ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
42ಮರುದಿನ ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಅದು

ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 43 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು
ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹ ಾತ್ತನೆ ಾಳಿ ಾಡಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ನಗರದಿಂದಜನರುಹೊರಗೆಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದತಕ್ಷಣಅವನುನೆಗೆದೆದು್ದ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. 44 ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಗುಂಪಿನವರು ಓಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್
ನಗರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ
ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 45ಆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಬೀಮೆಲೆಕಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು; ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಊರನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಾಕಿಉಪ್ಪನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.
46ಶೆಕೆಮಿನ ಬುರುಜಿನಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಬಗೆ್ಗ

ಕೇಳಿ ಅವರು ಏಲ್ ಬೆರೀತ್ ದೇವರಗುಡಿಯಅತಿ ಸುರ ತ ಾದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
47 ಶೆಕೆಮ್ ಬುರುಜಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು

ಕೇಳಿದನು. 48 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋದರು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದನು. ಅವನು
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 49 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ

ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಲ್ ಬೆರೀತ್ ದೇವರಗುಡಿಯಅತೀ ಸುರ ತ ಾದ
ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ತರು ಾಯ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಆ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಶೆಕೆಮಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ
ಹೆಂಗಸರು ಸತು್ತಹೋದರು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನಮರಣ
50 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತೇಬೇಚ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 51 ಆದರೆ ಆ ನಗರದ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರ ಾದ ಗೋಪುರವಿತು್ತ.
ಆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಾಕಿಕೊಂಡರು; ಬಳಿಕ ಗೋಪುರದ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತದರು. 52 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಗೋಪುರದ ಬಳಿ
ಬಂದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ಗೋಪುರದ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಆ ಗೋಪುರವನು್ನ
ಸುಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 53ಆದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ಗೋಪುರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಾಕಿದಳು. ಆ ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯಿತು. 54 ಕೂಡಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ‘ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಕೊಂದಳು’
ಎಂದು ಜನರುಹೇಳ ಾರದು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ”ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸೇವಕನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಇರಿದನು; ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತ್ತನು. 55ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಸತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
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56ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸಿದನು. 57 ದೇವರು
ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಜನರನೂ್ನ ಸಹ ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆಯೆರು ಾ್ಬಳನ
(ಗಿದೊ್ಯೕನ) ಕಿರಿಯಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

10
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ತೋಲ

1ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತ್ತ ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಲುಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ತೋಲ. ತೋಲನು ಪೂವನ ಮಗನು. ಪೂವನು ದೋದೋ ಎಂಬವನ
ಮಗನು. ತೋಲನು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೂ ಾಮೀರ ನಗರದ ಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಾಮೀರ
ನಗರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ತೋಲನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಮೇಲೆ ತೋಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಯಿತು.
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಾಯೀರ

3 ತೋಲನಮರಣದ ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಾಯೀರ. ಾಯೀರನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಯೀರನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 4 ಾಯೀರನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು
ಮೂವತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.* ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾಯೀರನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 5 ಾಯೀರನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅ ್ಮೕನಿಯರಯುದ್ಧ

6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಾಳನನೂ್ನ ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ,
ಚೀದೋನ್ಯರ, ೕ ಾಬ್ಯರ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

7ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 8 ಅದೇ ವಷರ್ ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅದು ದಲು ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿತು್ತ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 9 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

10ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಮರುಗಿದರು.

11ಯೆಹೋವನುಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,ಅ ೕರಿಯರು,ಅ ್ಮೕನಿಯರುಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಾಗನೀವುನನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಂದರ ಸಿದೆ. 12ಚೀದೋನ್ಯರು,
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಅವರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸಿದೆ. 13ಆದರೆನೀವುನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಿರಿ. ನೀವುಬೇರೆದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ. 14ನೀವುಆದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಹೋಗಿ
ಅವರನೆ್ನೕ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡಿ. ನೀವುಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರು ಾಗಆದೇವರುಗಳೇನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲಿ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
* 10:4: ಮೂವತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಇದು ಈಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಮ ಾ ೌರ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 10:15 378 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 11:12

15 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದಂತೆ
ಾಡು. ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಇಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16 ಆಗ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿಯೆಹೋವನು ಮರುಕಪಟ್ಟನು.

ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸ ಾಯಿತು
17 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕಂದು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಾಳೆಯವು ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

18 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನ ಾಯಕರು, “ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು
ಾರು ನಮ್ಮ ಮುಂ ಾ ಾಗು ಾ್ತರೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಯಕ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾರಿದರು.

11
1ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆಯೆಫಾ್ತಹನು

ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗಿ ಾ್ಯದ್. 2 ಗಿ ಾ್ಯದನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನೇಕ
ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ
ಹುಟೂ್ಟರನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಪಡೆಯ ಾರೆ. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಮಗ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3ಯೆಫಾ್ತಹನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಟೋಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಟೋಬ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಪುಂಡರುಯೆಫಾ್ತಹನ ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

4 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ತರು ಾಯ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
5ಅ ್ಮೕನಿಯರುಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ತರು ಾಯಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಯಕರುಯೆಫಾ್ತಹನಹತಿ್ತರ ಹೋದರು.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಟೋಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

6 ಆ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ ಾವು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ಾಯಕ ಾಗು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಆದರೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ

ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದಿರಿ; ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8ಗಿ ಾ್ಯದಿನಹಿರಿಯರುಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ನ ್ಮಡನೆ ಾ; ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನೀನು ಾಯಕ ಾಗುವೆ”ಅಂದರು.

9 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಅಪೇ ಸುವುದೇನೋ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

10 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ ಾವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವು ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

11 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದರು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಹೇಳಿದನು.

ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆಯೆಫಾ್ತಹನು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
12ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಮೂಲಕ, “ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಮಧೆ್ಯ ಾವ ಸಮಸೆ್ಯ ಇದೆ? ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಏಕೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂಬ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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13 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂ ಾಗ ನಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರುಅನೋರ್ನ್ನದಿಯಿಂದಯಬೊ್ಬೕಕ್ನದಿಯವರೆಗೂ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯವರೆಗಿನಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.

14ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. ಆಗಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು:

“ಯೆಫಾ್ತಹನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವ ಾ್ನಗಲಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಪ್ರದೇಶವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 16ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಮೇಲೆಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ತರು ಾಯ ಅವರು ಾದೇಶಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಅವರು ಎದೋಮ್ಯರ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ
ಅನುಮತಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ ಅವರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅದೇ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆನಿಂತರು.
18 “ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಎದೋಮ್ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್

ದೇಶಗಳಮೇರೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಯದಡದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಾಟಲಿಲ್ಲ. (ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ.)
19 “ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ದೂತರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಡು, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 20 ಆದರೆ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
ಯಹಚದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅ ೕರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
21 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೀಹೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸ್ವ ಾ್ತಯಿತು.
22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.

23 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ
ನೀನು ಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ? 24 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕೆ ೕಷನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡಬಹುದು. ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ನಮಗೆಕೊಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಸ ಾಡುವೆವು. 25ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನಿಗಿಂತನೀನು
ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ? ಅವನು ೕ ಾಬ್ದೇಶದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡಎಂ ಾದರೂ
ವಿ ಾದ ಾಡಿದನೋ? ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನೋ? 26 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನೂ್ನರು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರೋಯೇರ್
ನಗರಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂಅನೋರ್ನ್ನದಿತೀರದಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸ ಾಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು
ಇಷು್ಟ ವಷರ್ ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ? 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಾಪವನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆನೀನುಇಸೆ್ರೕಲರವಿರುದ್ಧ ಬಹಳಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾ್ಯಯವುಇಸೆ್ರೕಲರಪರ ಾಗಿದೆ ೕ
ಅಥ ಾ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪರ ಾಗಿದೆ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಜ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ
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ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು.”
28ಆದರೆಯೆಫಾ್ತಹನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಫಾ್ತಹನ ಹರಕೆ

29 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಬಂದನು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಛಯ ನಗರದಿಂದ
ಅವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

30 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದರೆ
31 ಾನು ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿಬರು ಾಗ ನನ್ನಮನೆಯಿಂದಹೊರಬರುವ ದಲನೆಯಜೀವಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

32ಆಮೇಲೆಯೆಫಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರ್
ನಗರದಿಂದ ಮಿನಿ್ನೕತ್ ನಗರದವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅಬೇಲ್ ಕೆ ಾಮೀಮ್ ನಗರವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋ ಾಯಿತು.

34 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುತ್ತ
ಾಟ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು. ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವಳನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ
ಬರುವ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳೇ ದಲನೆಯವ ಾದುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೆಫಾ್ತಹನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. “ಅ ್ಯೕ! ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ
ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ. ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ಅದನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದನು.

36ಆಗಯೆಫಾ್ತಹನಮಗಳುಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,ನೀನುಯೆಹೋವನಿಗೆಹರಕೆಹೊತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಹರಕೆಯನು್ನಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು. ಏನು ಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೕ ಅದನು್ನ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

37 ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು. ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡು. ಾನು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಹೋಗಿ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದಳು.

38 ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ಹೋಗು, ಾಗೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವಳನು್ನ ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳುಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. ಅವಳು ಮದುವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋ ಾಡಿದರು.
39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಳು. ಯೆಫಾ್ತಹನು

ದೇವರಿಗೆಹರಕೆಹೊತ್ತಂತೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನಮಗಳುಎಂದೂ ಾರೊಂದಿಗೂಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 40ಪ್ರತಿವಷರ್ಇಸೆ್ರೕಲಿನಹೆಂಗಸರುಗಿ ಾ್ಯದಿನಯೆಫಾ್ತಹನಮಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹೆಂಗಸರು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಾಲು ್ಕ ದಿನ ಅಳು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ.

12
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
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1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಾ ೕನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ
ಾಡು ಾಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.
2ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಮಗೆಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದೆವು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. 3 ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಾನು
ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಗಂ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಒಡಿ್ಡದೆ. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದೆ. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂಗಡಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು,
“ಗಿ ಾ್ಯದಿನವ ಾದನೀವುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಬದುಕಿಉಳಿದವರೇಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತಪ್ರದೇಶವೂಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಒಂದು ಾಗವುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ;ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವುಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಅಂದದ್ದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು.

5 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಲು ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದವು.
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವನೊಬ್ಬ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ನನ್ನನು್ನ
ಾಟಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರು, “ನೀನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವನು “ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, 6 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಅನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಪದವನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಪದವನು್ನ
“ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು “ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಅಂದತಕ್ಷಣ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಾರಿಯ ತಿರುವುಗಳಲೆ್ಲೕ
ಕೊಂದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ನಲವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

7ಯೆಫಾ್ತಹನು ಆರು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಮೇಲೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಯೆಫಾ್ತಹನು
ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಇ ಾ್ಜನನು
8 ಯೆಫಾ್ತಹನ ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ಜನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ಜನನು

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರದವನು. 9 ಇ ಾ್ಜನನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಇದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಮೂವತು್ತ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ಜನನು ಏಳು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಆಮೇಲೆ ಇ ಾ್ಜನನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಏಲೋನನು
11 ಇ ಾ್ಜನನ ತರು ಾಯ ಏಲೋನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಏಲೋನನು

ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 12ಆಮೇಲೆ
ಜೆಬುಲೂನ್ಯ ಾದ ಏಲೋನನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು
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13 ಏಲೋನನ ಮರಣಾನಂತರ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಅಬೊ್ದೕನನು ಪಿ ಾತೋನ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಅಬೊ್ದೕನನಿಗೆ ನಲವತು್ತ
ಮಕ್ಕಳೂ ಮೂವತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅಬೊ್ದೕನನು ಎಂಟು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಆಮೇಲೆ
ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಪಿ ಾತೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಪಿ ಾತೋನ್ ನಗರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

13
ಸಂಸೋನನ ಜನನ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಆಳುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.

2 ಚೊ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಾನೋಹ, ಅವನು ಾನ್
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನೋಹನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು.
3 ಒಮೆ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲ;ಆದರೆನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿಒಬ್ಬಮಗನನು್ನ ಹೆರುವೆ. 4 ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿಬೇರೆ ಾವ
ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ; ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಡ. 5 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಕೂಡದು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಒಬ್ಬ ದೇವಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನಂತೆ ಕಂಡನು. ನನಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ನನಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ,
‘ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿರುವೆ; ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ
ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ. ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಯುವವರೆಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು’ ”ಅಂದಳು.

8 ಆಗ ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ದೇವಪುರುಷನನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ
ದಯವಿಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಹುಟಿ್ಟಲಿರುವ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಾವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

9 ದೇವರು ಾನೋಹನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ದೇವದೂತನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಆಗ ಅವಳು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಗಂಡ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಓಡಿಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ,ಆದಿನನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಮನುಷ ್ಯನುಈಗಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದಳು.

11 ಾನೋಹನುಎದು್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಅವನುಆಮನುಷ ್ಯನಹತಿ್ತರಬಂ ಾಗ,
“ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಾತ ಾಡಿದಮನುಷ ್ಯನು ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು, “ ೌದು, ಾನೇ”ಅಂದನು.
12 ಾನೋಹನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾವು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ನಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
13ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

ಅವಳು ಾ್ರ ಾಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿಯ ಾರದು. 14 ಅವಳು ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಹೀಗೆ ಾನು ಅವಳಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಆಗ ಾನೋಹನುಯೆಹೋವನದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛ. ಾವು ನಿನ್ನಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದನು.
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16ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಸಮಪಿರ್ಸು”ಅಂದನು. (ಅವನುಯೆಹೋವನದೂತನೆಂಬುದು
ಾನೋಹನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.)
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ

ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಏಕೆ ಕೇಳುವೆ? ಅದು ನೀನು ನಂಬ ಾರದಷು್ಟ

ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ”ಅಂದನು.
19 ಾನೋಹನು ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನೂ್ನ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 20 ಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ
ಹೋದನು.

ಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 21 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ಕೊನೆಗೆ ಾನೋಹನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ನಂತರ ಾನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ ಾವು ದೇವರನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾವು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದನು.

23 ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಇದನೆ್ನಲ್ಲ
ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”ಅಂದಳು.

24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವಳು ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
ಸಂಸೋನನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 25 ಅವನು
ಾ ಾನೆಹ ಾನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸತೊಡಗಿತು. ಈ

ನಗರವು ಚೊಗರ್ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

14
ಸಂಸೋನನಮದುವೆ

1 ಸಂಸೋನನು ತಿ ಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತರುಣಿಯನು್ನ
ನೋಡಿದನು. 2ಅವನುಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗಿತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ತಿ ಾ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವಳನು್ನ ನನಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

3ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇ ಾ್ದಳೆ. ನೀನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು.
ನೀನು ಫಿಲಿಷ್ಟಯರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ”
ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು, “ನನಗೆ ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಾನು ಆಕೆಯನೆ್ನೕ

ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 4 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೆಂಬುದು ಸಂಸೋನನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ತಿ ಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರು ನಗರದ ಸಮೀಪದ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳವರೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹ ಾ ಾ್ತಗಿ ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಬಜಿರ್ಸಿ ಸಂಸೋನನ
ಮೇಲೆ ಬಿತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವನು
ಬರಿಗೈಯಿಂದಲೇ ಹೋತದ ಮರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಎರಡು ಹೋ ಾಗಿ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಸಂಸೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಸಂಸೋನನು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು.
8ಕೆಲವುದಿನಗ ಾದಮೇಲೆಸಂಸೋನನು ಆಫಿಲಿಷಿ್ಟಯಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನಮದುವೆ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಿರುಗಿ
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ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಆ
ಸತ್ತ ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡನು್ನ ಕಂಡನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪವಿತು್ತ. 9 ಸಂಸೋನನು
ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತ ನಡೆದನು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕಂದು ಹೋದನು. ಮದುವೆಯ
ಗಂಡು ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸೋನನು ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 11 ಅವನು ಔತಣದ ಏ ಾರ್ಟು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಮೂವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

12 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ಔತಣವು ಏಳು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಗಟುಗಳ ಅಥರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂವತು್ತ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಅಂಗಿಗಳನು್ನಮತು್ತಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13ಆದರೆಉತ್ತರಹೇಳಲು
ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂವತು್ತ ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರು, “ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು,
ಾವು ಅದನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
14ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು.
ಕೂ್ರರ ಾದದ್ದರಿಂದಮಧುರ ಾದದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕತು.”

ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
15 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ* ಅವರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡವರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದಿರುವಿ ಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ

ಹೇಳುವಂತೆ ಾಡು. ನೀನು ನಮಗೆಒಗಟಿನಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಾವುನಿನ್ನನು್ನಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

16 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ; ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿರುವೆ;ಆದರೆ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡತೊಡಗಿದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ?”

ಎಂದನು.
17 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ದಿನ

ಅವನು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವಳು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.

18 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
ಅವರು ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,

“ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ ಾವುದು;
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಕೂ್ರರ ಾದದು್ದ ಾವುದು”

ಎಂದರು.
* 14:15: ಾಲ್ಕನೆಯದಿನಇದು ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಳನೆಯದಿನಎಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
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ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ನನ್ನ ಹಸುವಿನಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯದಿ್ದದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
19 ಸಂಸೋನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ

ಬಂತು. ಅವನು ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಾವಿಸಿದನು. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂವತು್ತ ಜನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆಯ ತಂದೆಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತಮಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಾಡಿದನು.

15
ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು

1 ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ಅವನು, “ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಅವನು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು

ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದಉತ್ತಮಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ. ಅವಳ ತಂಗಿಯು ಆಕೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸುಂದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ಮದುವೆ ಾಗು” ಎಂದನು.

3 ಸಂಸೋನನು ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಡಲು ನನಗೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣ
ಸಿಕಿ್ಕತು. ಈಗ ಾರೂ ನನ್ನದು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಸಂಸೋನನು ಹೊರಗೆಹೋಗಿಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ನರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಒಂದರ ಾಲವನು್ನಮತೊ್ತಂದರ ಾಲಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದನು. ನರಿಗಳಪ್ರತಿ ಂದು ೕಡಿಯ ಾಲಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಂಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 5 ಸಂಸೋನನು ಆ ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಆ ನರಿಗಳನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪೈರುಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಓ ಾಡಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಅವರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಪೈರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರು ಕೊಯು್ದ ಾಕಿದ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವನು ಅವರ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ಮರಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.

6 “ಇದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬನು, “ತಿ ಾ್ನ ನಗರದವನ ಅಳಿಯ ಾದ ಸಂಸೋನನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಸಂಸೋನನ ಾವನು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ತಂದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

7ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

8ಅವರಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಮೇಲೆಅವನು ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಗುಹೆಯು ಏಟಾಮಿನ ಬಂಡೆಯಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.

9ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,ಅವರು ಲೆಹೀ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು
ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 10ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ನೀವು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕಅವರು, “ ಾವುಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲುಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವುಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ.

ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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11 ಆಗ ಯೆಹೂದಕುಲದ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಏಟಾಮಿನ
ಬಂಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಾಡಿರುವುದೇನು? ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಸಂಸೋನನು, “ಅವರು ನನಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ” ಎಂದನು.
12ಆಗಅವರು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ ಾವುನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲುಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವುನಿನ್ನನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ

ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ಸಂಸೋನನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು.
13 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆಗಲಿ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಎರಡು ಹೊಸ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕರೆತಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನನು್ನ ಲೆಹೀ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗಯೆಹೋವನಆತ್ಮವುಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಸಂಸೋನನಮೇಲೆ
ಬಂದಿತು. ಸಂಸೋನನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಸುಟ್ಟ ಾರಗ ಎಂಬಂತೆ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು; ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 15ಸಂಸೋನನು ಸತ್ತಕತೆ್ತಯದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಆ ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 16ಆಗ ಸಂಸೋನನು,

“ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಾನು ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದೆನು,

ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಾನು ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು”

ಅಂದನು.
17ಬಳಿಕ ಸಂಸೋನನು ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಮತ್ಲೆಹೀ ಎಂದು

ಹೆಸ ಾಯಿತು.
18ಸಂಸೋನನಿಗೆ ತುಂಬನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಈಗ ಾನು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಲು
ಬಿಡಬೇಡ. ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
19ಲೆಹೀಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರಂಗವಿದೆ. ದೇವರು ಆ ಸುರಂಗವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು

ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಸಂಸೋನನು ನೀರು ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಏನ್ ಹಕೊ್ಕೕರೇ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಲೆಹೀ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

20ಸಂಸೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.

16
ಸಂಸೋನನು ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು

1 ಒಂದು ದಿನ ಸಂಸೋನನು ಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡು
ಆ ಾತಿ್ರ ಅವ ಂದಿಗಿರಲು ಅವಳ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. 2 ಾರೋ ಒಬ್ಬರು, “ಸಂಸೋನನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು
ಸಂಸೋನನ ಾರಿ ಾಯ್ದರು. ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಅವರು ನಗರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. “ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾವು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
3ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಇದ್ದನು. ಸಂಸೋನನು

ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಸಂಸೋನನು ನಗರ ಾ್ವರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು.
ಕದಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತಬಂದವು. ಸಂಸೋನನು ಾಗಿಲಕದಗಳನೂ್ನ ಅದರ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ
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ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಪವರ್ತ ಶಿಖರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಸಂಸೋನಮತು್ತ ದೆಲೀ ಾ
4 ತರು ಾಯ ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀ ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸೋರೇಕ್

ಕಣಿವೆಯವಳು.
5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಸಂಸೋನನು ಅಷೊ್ಟಂದು

ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣಗಳನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
ಅವನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡು. ಆಗ ಾವು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿನಗೆ
ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿ
ಬಂಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

7ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಬಿಲಿ್ಲನಏಳುಹೊಸತಂತಿಗಳಿಂದನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನುಬೇರೆಮನುಷ ್ಯರಂತೆ
ಬಲಹೀನ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ ಬಿಲಿ್ಲನ ಏಳು ಹೊಸ ತಂತಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಅವು ಇನೂ್ನ ಒಣಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟಿ್ಟದಳು.
9ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಆ ಬಿಲಿ್ಲನ
ತಂತಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು; ಸುಟ್ಟ ಾರದಿಂದ ಬೂದಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಆ ತಂತಿಗಳು ಕಿತು್ತಬಿದ್ದವು.
ಹೀ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಂಸೋನನ ಬಲದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

10 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವದು ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಎಂದೂ ಉಪ ೕಗಿಸದ ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು
ಬೇರೆಯವರಂತೆ ನಿಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

12 ದೆಲೀಲಳು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟದಳು. ಕೆಲವು
ಜನರು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಲೀಲಳು, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಾರಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವಂತೆ ಆ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಸುಲಭ ಾಗಿ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.

13ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಪುನಃ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಸಂಸೋನನು, “ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯು್ದ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬೇರೆ

ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ದೆಲೀಲಳುಅವನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ

ನೇಯ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗ್ಗವನು್ನ ಒಂದು ಗೂಟದಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ, “ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಸಂಸೋನನು ಗೂಟವನೂ್ನ
ಮಗ್ಗವನೂ್ನ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.

15 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು
ಾಧ್ಯ? ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ
ಸಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 16ಅವಳು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವನ ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು ಪದೇಪದೇ
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಯುವಷು್ಟ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 17 ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. “ ಾನೆಂದೂ ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಾನು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ
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ನನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸ ಾಗಿತು್ತ ್ತ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ತಲೆಬೋಳಿಸಿದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬೇರೆಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ ದುಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಅವಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ಸಂಸೋನನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ,
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು.

19 ಸಂಸೋನನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ರ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಸಂಸೋನನ
ಏಳುಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದಳು. ಅವನು ಆ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸಲು,ಅವನು ಇತರರಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾದನು. 20ಆಮೇಲೆದೆಲೀಲಳುಅವನನು್ನ, “ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ಎಚೆ್ಚತ್ತನು. “ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ
ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವನು ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಾನ್ಯಬೀಸುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು. 22ಆದರೆಸಂಸೋನನ ಕೂದಲುಗಳುಪುನಃ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದವು.

23ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯಅಧಿಪತಿಗಳುಒಂದುಉತ್ಸವವನು್ನ ಾಡಲು ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಾಗೋನನಿಗೆ ಒಂದು ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಾದ ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”ಎಂದುಅವರು ಾವಿಸಿದ್ದರು. 24ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. ಅವರು,

“ಇವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು.
ಇವನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”

ಎಂದು ಾಡಿದರು.
25 ಆ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದು ತನಿ್ನ. ಾವು

ಅವನ ತ ಾಷೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಂದು
ಅವನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಸಂಸೋನನನು್ನ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 26 ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಸಂಸೋನನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. “ಈ
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಹತಿ್ತರ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಸಂಸೋನನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

27 ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.
ಅವರು ನಕು ್ಕ ಸಂಸೋನನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸು. ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗಿನೊ್ನಂದು ಸಲ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದೊಂದು ಸಲ ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆಮೇಲೆ ಸಂಸೋನನು ಇಡೀ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ
ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಒಂದು ಕಂಬವನು್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಂಬವನು್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂಹಿಡಿದು, 30“ಈಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆ ಾನೂ ಾಯಲು ಸಿದ್ಧ”ಎಂದುಹೇಳಿ
ಆ ಎರಡೂ ಕಂಬಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಳೆಯು ಾ್ತ ಾಗಿದನು. ಆಗ ಮಂದಿರವು ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಸಂಸೋನನು ಾನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ
ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಯು ಾಗ ಕೊಂದನು.
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31 ಸಂಸೋನನ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಅವನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅವನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರು ಾನೋಹ. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ. ಸಂಸೋನನು
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು.

17
ಮೀಕನ ವಿಗ್ರಹಗಳು

1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕ ಎಂಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಮೀಕನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ,
“ಅ ಾ್ಮ, ಾರೋ ನಿನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕದಿ್ದದ್ದರ ಾ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಾ? ನೀನು ಅದರ
ಸಲು ಾಗಿ ಾಪ ಾಕುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದ. ಾನುಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಇಗೋಆಬೆಳಿ್ಳ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ,ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದಳು.
3ಮೀಕನುಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆಕೊಟ್ಟನು. ಆಗಅವಳು, “ ಾನುಈಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಇದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಅವನು
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು.

4 ಆದರೆ ಮೀಕನು ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸು ಾರು
ಐದು ತೊಲೆಯಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹೊದಿಕೆ ಾಕಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಆ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಯಿತು. 5 ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೀಕನಿಗೆ ಒಂದು
ಮಂದಿರವಿತು್ತ. ಮೀಕನು ಏ ೕದನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಅಚರ್ಕನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 6 (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಸರಿ ತೋರಿದಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.)

7 ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ತರುಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 8ಆ ತರುಣನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಸ ಾಡಲು
ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಮೀಕನ
ಮನೆಯು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 9ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ತರುಣನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಲೇವಿಯನು. ಾನು
ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಆಗಮೀಕನುಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇಇರು. ನಮಗೆತಂದೆಯೂ ಾಜಕನೂಆಗಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ

ಪ್ರತಿವಷರ್ ಾಲು ್ಕ ಔನ್್ಸ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನಊಟವನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮೀಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಾಡಿದನು. 11 ಆ ತರುಣ ಲೇವಿಯು ಮೀಕನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆ ತರುಣನು ಮೀಕನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಂತೆಯೇ ಆದನು. 12ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ ತಮಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದಆತರುಣನು ಾಜಕ ಾಗಿಮೀಕನಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡಿದನು. 13ಮೀಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಕುಲದ ಒಬ್ಬನು ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18
ಾನ್ಯರು ಲಯಿಷ್ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು

1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೂಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 18:2 390 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 18:17-18

ಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಪ್ರದೇಶ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಾತ್ರ ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

2 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು. ಆ ಐದು ಮಂದಿ
ಚೊ ಾರ್ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾನ್ ಕುಲದವರಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ
ಾರಣ “ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು”ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಐದು ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

3 ಆ ಐದು ಜನರು ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ತರುಣ ಾಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ತರುಣನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಾರು ಕರೆದುತಂದರು? ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
4ಮೀಕನು ತನ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, “ ಾನು ಮೀಕನ ಾಜಕ ಾಗಿ

ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಕೈಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣ

ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

6ಆ ಾಜಕನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ;ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆ ಐದು ಜನರು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಚೀದೋನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ
ಾಂತ ಾಗಿತು್ತ; ಸ ಾ ಾನಕರ ಾಗಿತು್ತ; ಸುಖಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಶತು್ರಗಳು
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೀದೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಾಮಿನ ಜನರೊಡನೆ ಾವ
ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಆ ಐದು ಜನರು ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು,
“ನೀವು ಾವ ವತರ್ ಾನ ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

9 ಈ ಐದು ಜನ, “ ಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ.
ತಡ ಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ
ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಶತು್ರಗಳು ಾಳಿ ಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

11 ಾನ್ ಕುಲದವರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಚೊ ಾರ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೆಹೂದದ
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ ಾನ್ಯರ ಾಳೆಯ”ವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಮೀಕನಮನೆಗೆ ಬಂದರು.

14ಆಗಲಯಿಷ್ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿನೋಡಲುಹೋಗಿದ್ದ ಐದುಜನರುತಮ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ
ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏ ೕದ್ ಇದೆ; ಮನೆದೇವರುಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆತಿ್ತ ಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವೂ ಇದೆ.
ಈಗನೀವುಹೋಗಿಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15ಅವರು ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಲೇವಿಯು ಇದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ತರುಣನ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
16 ಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಪುರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 17-18 ಆ ಐದು ಜನ ಗೂಢಚಾರರು ಮನೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದರು.
ಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಆರುನೂರು ಜನರ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿದ್ದನು.

ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಏ ೕದನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
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ಗೃಹದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ತರುಣ ಲೇವಿಯು, “ನೀವು ಏನು
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಆ ಐದು ಜನರು, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಶಬ್ದ ಾಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ
ಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ಕುಲದ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರ ಾಡು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20ಇದರಿಂದಲೇವಿಯನಿಗೆಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವನು ಏ ೕದನೂ್ನ ಗ ೃಹದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ
ಕೆಲಸದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನ್ಯರ ತೆಗೆ ಹೋದನು.

21 ಆಗ ಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಲೇವಿಯ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಮೀಕನ ಮನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೊರಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

22ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾನ್ಯರು ಬಹುದೂರ ಹೋದರು. ಮೀಕನೂ ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ
ಸೇರಿದರು. 23 ಅವರು ಾನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದರು.
ಾನ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಮೀಕನಿಗೆ, “ನಿನಗೇ ಾಗಿದೆ? ಏಕೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
24ಮೀಕನು, “ ಾನ್ಯ ಾದ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನು

ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದೆ್ದ. ನೀವು ನನ್ನ ಾಜಕನನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಈಗ
ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ, ‘ನಿನಗೇ ಾಗಿದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

25ಅದಕೆ್ಕ ಾನ್ಯರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತೆ ಾದವಿ ಾದ ಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಸಿಟಿ್ಟನ ಕೆಲವರಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂ ಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸತು್ತ ಹೋಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

26ಆಮೇಲೆ ಾನ್ಯರು ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದೂ
ತನಿ್ನಂದ ಏನೂ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂಮೀಕನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

27 ಮೀಕನು ಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೀಕನ ತೆಗಿದ್ದ
ಾಜಕನನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಆಜನರು ಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಲಯಿಷಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೀದೋನ್ ನಗರದಿಂದ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ ಅವರೂ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಯಿಷಿನವರು ಆ ಾಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವ
ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಅವರೂ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇತ್ ರೆಹೋಬಿನ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ನಗರವನು್ನ ಾನ್ಯರು ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು. ಆ ನಗರವು ಅವರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಯಿತು.
29 ಾನ್ಯರು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಲಯಿಷ್ ಎಂದಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾನನ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ
ಆ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು.

30 ಾನ್ಯರು ಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೇಷೋರ್ಮನು
ೕಶೆಯ*ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ

ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಾನ್ಯರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 31 ಮೀಕನು ಾಡಿದ್ದ
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನ್ಯರು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವ ಾ್ಥನವಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.

* 18:30: ೕಶೆ ಅಥ ಾ “ಮನಸೆ್ಸ”
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19
ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಮತು್ತ ಅವನ ಾಸಿ

1 ಆಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಒಮೆ್ಮ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಲೇವಿಗೂ ಜಗಳ ಾಯಿತು. ಅವಳು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು
ಇದು್ದಬಿಟ್ಟಳು. 3ಆಗಆಕೆಯಗಂಡನು ಅವಳಬಳಿಗೆಹೋದನು;ಅವ ಂದಿಗೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿ
ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನೊಡನೆ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಲೇವಿಯನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲು ಮನೆಯಹೊರಗೆ
ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 4 ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೇವಿಯು ಅಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಅನ್ನ ಾನ ಾಡಿ ಾವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದರು. ಆ ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಾವನು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪಊಟ ಾಡು;ಆಮೇಲೆಹೋಗುವಿಯಂತೆ”
ಎಂದನು. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೇವಿಯುಮತು್ತ ಅವನ ಾವನು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಾತಿ್ರ ಇದು್ದಬಿಡು. ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ, ಸಂತೋಷಪಡು”
ಎಂದನು. 7 ಆದರೂ ಆ ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಾವನು ಆ ಾತಿ್ರಯೂ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದನು. 8ಐದನೆಯ ದಿನ ಆ ಲೇವಿಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದು್ದ
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ ದಲು ಊಟ ಾಡು;
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತೆ್ತ ಊಟ
ಾಡಿದರು.
9 ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೇವಿಯೂ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಅವನ ಆಳೂ ಹೊರಡಲು ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ಈಗ ಕತ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು, ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವುಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬಹುದು”ಎಂದನು.

10ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಇನೊ್ನಂದು ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸ್ ನಗರದವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 11 ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅವರುಯೆಬೂಸ್ನಗರದಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗಅವನಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಆಲೇವಿಯನಿಗೆ,
“ಈಯೆಬೂಸಿಯರ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಬಿಡೋಣ,ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆ ೕಣ” ಎಂದನು.

12 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು, “ಬೇಡ, ಾವು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಆ
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ. ಾವು ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು. 13 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾ ಹೋಗೋಣ, ಗಿಬೆಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಮದ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು
ಗಿಬೆಯ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿಬೆಯ ನಗರವು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 15ಅವರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಂದು ಾತಿ್ರ
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಆ ಾತಿ್ರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವ ಾಗಿದು್ದ, ಈಗ ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. (ಗಿಬೆಯದ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.) 17 ಆ ವೃದ್ಧನು ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಕನನು್ನ (ಲೇವಿಯನು್ನ)
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ನೋಡಿದನು. ಆ ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯು, “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ್ದೕವೆ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲ ತಂಗಲು
ಾರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನುಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ. ಈಗ ಾನು

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಇವೆ. ನನಗೂ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ನನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೋ. ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ
ಾನು ಕೊಡುವೆ. ನೀನು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; 21 ಬಳಿಕ ಆ ವೃದ್ಧನು ಆ
ಲೇವಿಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಅವರ
ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಾಕಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

22 ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ನಗರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ
ಮನೆಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಮ ಾ ನೀಚಜನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಗಿಲು ತಟ್ಟತೊಡಗಿದರು. ಆ
ಮನೆಯಯಜ ಾನ ಾದವೃದ್ಧನಿಗೆ, “ನಿನ್ನಮನೆಗೆಬಂದಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಬೇಕು”ಎಂದು ಕೂ ಾಡಿದರು.
23 ಆ ವೃದ್ಧನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ನೀಚರ ತೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ,

ಅಂಥ ಾಪದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಆಮನುಷ ್ಯ ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈಭಯಂಕರ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿ. 24 ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ಾರೊಂದಿಗೂ ಈವರೆಗೆ ಸಂಭೋಗ
ಾಡಿಲ್ಲ. ಾನುಅವಳನೂ್ನ ಅವನಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಮನಸಿ್ಸಗೆ

ಬಂದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೂ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅಂಥ
ಭಯಂಕರ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

25 ಆದರೆ ಆ ನೀಚರು ಆ ವೃದ್ಧನ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿಆನೀಚರಿಗೆಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆನೀಚರುಅವಳನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ
ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಅವಳನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವಳನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. 26 ಬೆಳಗಿನ
ಜಾವ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟಳು.
ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವಳುಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದದ್ದಳು.

27 ಆ ಲೇವಿಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗ ಎದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಾಗಿಲು ತೆರೆದನು. ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೊಸಿ್ತಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದ
ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕಂಡನು. 28ಆಗ ಲೇವಿಯು ಅವಳಿಗೆ, “ಏಳು,ಹೋಗೋಣ”ಎಂದು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವಳುಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಆ ಲೇವಿಯು, ಅವಳನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 29 ಅವನು

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ದೇಹದ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋಳುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸ ಾಡುವ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 30 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು, “ಈ ಮುಂಚೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಇಂಥದು್ದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಇಂಥದನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.

20
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೂಯುದ್ಧ

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದರು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ದೈವಭಕ್ತರ
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ಾವರ್ಜನಿಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷಜನರುಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 3ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಈ
ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಆಗ, ಕೊಲೆಗೀ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗಂಡ ಾದ ಲೇವಿಯನು ನಡೆದ ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು,
“ ಾನೂ ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶ ಾದ ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಆ
ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು. 5 ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಮುಖಂಡರು ಬಂದು ಾವು
ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಮನೆಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು; ಆಗ ಅವಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಬಳಿಕ ಾನು ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಾವುಪಡೆದುಕೊಂಡಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಂಥ ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ. 7ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನ ಾದ ನೀವೆಲ್ಲರು ಾತ ಾಡಿರಿ. ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
9ಈಗ ಗಿಬೆಯನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಚೀಟು ಾಕೋಣ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರೇ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿ. 10 ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೂರುಮಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ ಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಹೀಗೆ, ಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜು ಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಕಳುಹಿಸೋಣ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ದೊರಕಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಒಮ್ಮತದಿಂದ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 12 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೂತನ
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿಮ್ಮವ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಡಿದ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಆ ನೀಚರನು್ನ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ; ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಾಪಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಬೇಕು.”
ಆದರೆಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮಬಂಧುಗ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 14ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ

ನಗರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಗಿಬೆಯನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
15ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಆಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರುಯುದ್ಧದ
ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳುನೂರು ಜನರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಸಹ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೂದಲೆಳೆಯಷೂ್ಟ ಗುರಿತಪ್ಪದೆ ಕವಣೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದನು.

17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳವರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಕತಿ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. 18ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿಗೆಹೋದರು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರು “ ಾವ ಕುಲದವರು
ದಲು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ದಲು ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
19ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಗಿಬೆಯನಗರದಹತಿ್ತರ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 20ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸೈನ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು. ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 21 ಆಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಗಿಬೆಯ
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ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದಿನದಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು.
22-23 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ರೆಯಿಟ್ಟರು. “ ಾವು ಮತೆ್ತ

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು” ಎಂದು ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗಿರಿ,ಅವರವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ದಲನೇ ದಿನದಂತೆ ಅವರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
24 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿತು. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೆಯ

ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಎರಡನೆಯ ದಿನವೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು
ಗಿಬೆಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈ ಸಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

26 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲತು್ತ.
28 ಫೀನೆ ಾಸನು ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆರೋನನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.) ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ನಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳು. ಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಾವು ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡಬೇಕೇ?” ಎಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
“ಹೋಗಿರಿ, ಾಳೆಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಯೆಹೋವನು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
29 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು

ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಗಿಬೆಯ ನಗರದವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. 31 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಗಿಬೆಯ
ನಗರದಿಂದಹೊರಗೆಬಂದಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು;ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು.
ಈ ರೀತಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ದೂರಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದರು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಅವರು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊಂದರು. ಒಂದು ಾರಿ ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
32ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, “ಮುಂಚಿನಂತೆ ಾವು ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ತಂತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ

ನಗರದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 33ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು.
ಅವರು ಾಳ್ ಾಮರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಗಿಬೆಯದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಾವುಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಓಡಿಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
34 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರು ಗಿಬೆಯ ನಗರದ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ೕರ ಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

35ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಸೈನಿಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಇಪ್ಪತೈದು ಾವಿರದ ನೂರು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ
ಯುದ್ಧದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. 36 ಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ
ತಿಳಿಯಿತು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. ಗಿಬೆಯದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜನರು ಹ ಾತ್
ಾಳಿ ಾಡುವರೆಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. 37 ಆಗ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಗಿಬೆಯದ
ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರು. ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಿ ಎಲ್ಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 38ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೊಗೆ ಏರುವಂತೆ ಾಡುವುದೇ ಆ ಸಂಕೇತ.

39-41 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, “ ಾವು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನಗರದಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಸ್ತಂಭದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಹೊಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಇಡೀ ನಗರವು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಅಂಜಿದರು. ಎಂಥ ಭ ಾನಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

42 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ನಗರಗಳಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂದು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 43 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ
ಪೂವರ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು. 44 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲೆಗೀ ಾದರು.

45ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಅವರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯ
ಕಡೆಗೆಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರು ಾರಿಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಐದು ಾವಿರಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಾವಿರ ಜನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

46 ಆ ದಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಶೂರತನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 47ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಮರುಭೂಮಿಗೆಓಡಿಹೋದರು. ಅವರುರಿ ್ಮೕನ್ಗಿರಿಎಂಬಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. 48ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
ಅವರು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದರು. ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರು ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

21
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿದು್ದ

1 ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರತಿ .

2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 3 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭ ಾನಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು?
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಂದು ಕುಲವು ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು,
“ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ”
ಎಂದುವಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ತೆಗೆ ಾರು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ೕಅವರನು್ನ
ಕೊಲೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದ್ದರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು.
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6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಇಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. 7ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವುಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ
ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಅವರು ೕಚಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲಿ್ಲ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬರದಿರುವವರು ಾ ಾದರೂ ಇರುವರೇ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಆಗ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನಗರದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
9 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ, ಾರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ನೋಡಿದರು. ಾಬೇಷ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ ಾಯಿತು. 10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ;
ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ. 11 ನೀವು
ಇದನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನೂ್ನ ನೀವು ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು.
ಆದರೆ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
12 ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದದ ಾನೂರು ಜನ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಸೈನಿಕರು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಶೀಲೋವ್ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಾಂತಿಯ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು.

14 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲದೆ
ತಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿ ಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಉಳಿದ ಕುಲದವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಹೆಂಗಸರು
ಕೊಲೆಗೀ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಜೀವಂತವಿದ್ದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರುವುದು?
17 ಜೀವಂತವಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಂಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ಕುಲವು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು. 18 ಆದರೆ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಒಪು ್ಪವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಾ ಾದರೂ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಾವೇ ಆಣೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. 19 ನಮಗೊಂದು
ವಿಚಾರಹೊಳೆದಿದೆ. ಇದು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಾಲ. ಈ ಉತ್ಸವವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಆಚರಿಸ ಾಗುತ್ತದೆ.” (ಶೀಲೋವ್ ನಗರವುಬೇತೇಲ್ ನಗರದಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಲೆಬೋನಿನ ದ ಣಕೂ್ಕ ಇದೆ.)

20 ಹಿರಿಯರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಉತ್ಸವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯರು ಾಟ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುವ
ಸಮಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರಿ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿರಿ. 22ಆಯುವತಿಯರ ತಂದೆಗ ಾಗಲಿ
ಸಹೋದರ ಾಗಲಿನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆಬಂದುದೂರುಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಾವುಅವರಿಗೆ, ‘ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಿರಿ; ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿ. ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವರೇ ಹೊರತುಯುದ್ಧವೇನೂ ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನೀವುದೇವರೆದುರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಮುರಿದಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
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ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

23 ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಗಂಡಸರು, ಾಟ್ಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯರಲಿ್ಲ,
ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗುವಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಪುನಃ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಾಸ ಾಡಿದರು. 24 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು.

25ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ರೂತಳು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ
1 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಬಂತು. ಆಗ ಎಲೀಮೆಲೆಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಡನೆ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು “ನೊ ಮಿ.” ಅವನ ಇಬ್ಬರು

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಮಹೊ್ಲೕನ್ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್. ಅವರುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು. ಇವರು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು.

3 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನೊ ಮಿಯ ಗಂಡ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ನೊ ಮಿಮತು್ತ ಆಕೆಯಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಅಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 4ಆಕೆಯ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ಒಫಾರ್,
ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯಹೆಸರು ರೂತ್. ಅವರು ೕ ಾಬ್ ನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹತು್ತ ವಷರ್ವಿದ್ದರು. 5ಬಳಿಕ
ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್ ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀ ಾಗಿ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನೂ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳಿದಳು.

ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ನೊ ಮಿಯಪ್ರ ಾಣ
6 ನೊ ಮಿಯು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ

ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸುದಿ್ದಯು ನೊ ಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ೕ ಾಬ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಸಹ ಅವಳ
ಸಂಗಡ ಹೋಗಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 7 ಅವಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಾವು ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

8ಆಗ ನೊ ಮಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು
ನನ್ನನೂ್ನ ಸತು್ತಹೋದ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆಅಷೆ್ಟೕ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ತೋರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9ನೀವಿಬ್ಬರೂಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ

ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಳತೊಡಗಿದರು.

10ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಇರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
11ಆದರೆ ನೊ ಮಿ, “ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀವೇಕೆ

ಬರಬೇಕು? ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವಂಥ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ ತವರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ! ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಮದುವೆ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ತುಂ ಾ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರೆ. ಾನು ಇಂದು ಾತಿ್ರಯೇ
ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಗಂಡಂದಿರ ಸಲು ಾಗಿ ಅಷು್ಟ ಾಲ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ದುಃಖವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಾನು ತುಂ ಾ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

14ಅವರೆಲ್ಲರೂಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿಅತ್ತರು. ಒಫಾರ್ಳುನೊ ಮಿಗೆಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಆದರೆ ರೂತಳುಅವಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಕೆ ಂದಿಗೆಉಳಿದುಕೊಂಡಳು.

15 ನೊ ಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ತನ್ನ ದೇವತೆಗಳ
ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ನೀನೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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16 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೆಂದು ನನಗೆ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. ನೀನು ಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ
ಾಸಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು; ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಾಯುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ
ಾಯುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಯೇ ನನಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾನು ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಎಂದು ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಮರಣವು ಾತ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ
ಅಗಲಿಸಬಲ್ಲದು” ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಆಗಮನ

18 ರೂತಳು ತನ್ನ ತೆಗೆ ಬರಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿರುವುದು ನೊ ಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೊ ಮಿಯು ರೂತ ಡನೆ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 19ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ಊರಿಗೆ
ತಲುಪಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. “ಇವಳು
ನೊ ಮಿಯೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

20ಆದರೆ ನೊ ಮಿಯು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ನೊ ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾ ಎಂದು
ಕರೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ದುಃಖಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗು ಾಗ ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಹೋದೆನು; ಆದರೆ ಈಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ
ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಿತಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವೇಕೆ
ನನ್ನನು್ನ ‘ನೊ ಮಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು? ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಹೀಗೆ ನೊ ಮಿ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸೊಸೆ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯ
ಆರಂಭ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದರು.

2
ರೂತಳಿಗೆ ಬೋವಜನ ಭೇಟಿ

1 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಬೋವಜನು ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿದು್ದ ನೊ ಮಿಯಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.

2 ಒಂದು ದಿನ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು ನೊ ಮಿಗೆ, “ ಾನು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ ಾದರೂ ದಯೆತೋರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದಳು.
3ನೊ ಮಿಯು, “ಆಗಲಿಮಗಳೇ, ಾಗೆಯೇ ಾಡು”ಅಂದಳು.
ರೂತಳುಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳುಅಲಿ್ಲ ಫಸಲು ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾ್ತ

ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಬೋವಜನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
4 ತರು ಾಯ ಬೋವಜನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದನು.
ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
5ಆಗಬೋವಜನು ಕೊಯು್ಯವವರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ, “ಆಸಿ್ತ ್ರೕ ಾರು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
6 ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವಳು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೊ ಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಂದ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಸಿ್ತ ್ರೕ. 7 ಅವಳು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ

ಹಕ್ಕ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು. ಆಗಿನಿಂದಅವಳುಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8ಆಗ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸು. ನೀನು
ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು ಹೋಗುತಿ್ತರು.
9 ಅವರು ಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು; ನಿನಗೆ
ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕೂಡದೆಂದು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಾ ಾರಿಕೆ ಾದರೆ ನೀರಿನ
ಕೊಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸೇದುವ ನೀರನೆ್ನೕ ಕುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ಆಗ ರೂತಳು ತಲೆ ಾಗಿ ವಂದಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಬೋವಜನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾನೊಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ” ಎಂದಳು.
11 ಬೋವಜನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಗೆ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿಎಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತು್ತ. ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರ ಪರಿಚಯವೂಇರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ನೀನು ನೊ ಮಿಯ ತೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿರುವಿ. 12ನೀನು ಾಡಿದಎಲ್ಲ ಸ ಾ ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕಯೆಹೋವನುನಿನಗೆಸಂಪೂಣರ್ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾ ಾತನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ* ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವಿ ೕ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ”

ಎಂದು ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಿದನು.
13ಆಗ ರೂತಳು, “ನನ್ನ ಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬ ದಯೆ ತೋರಿದಿರಿ. ಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಾಸಿ.
ಾನುನಿಮ್ಮಒಬ್ಬ ಾಸಿಯಸ ಾನಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂನೀವುಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಂದನನಗೆಕನಿಕರತೋರಿದಿರಿ”
ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದಳು.

14 ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಾ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದಕೊಂಡು ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ರೂತಳು ಕೆಲಸ ಾರರ ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಬೋವಜನು ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ರೂತಳುಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರಉಳಿಯಿತು. 15ಆಗ ರೂತಳುಎದು್ದ ಪುನಃ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
ಆಗ ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ರೂತಳು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ ಸಿವುಡುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಕ್ಕಲು

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. 16ಅವಳಿ ಾಗಿ ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ತುಂಬು ತೆನೆಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ
ಅವಳ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆ ಾನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವಳನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ನೊ ಮಿಗೆ ಬೋವಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು
17 ರೂತಳು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಳು. ಾಯಂ ಾಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು
ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದಬೇಪರ್ಡಿಸಿದಳು. ಸು ಾರುಮೂವತು್ತ ಸೇರು†ಜವೆಗೋಧಿಸಿಕಿ್ಕತು್ತ. 18ರೂತಳುತನ್ನ
ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾನ್ಯವನು್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಾನುಮ ಾ್ಯಹ್ನ
ಊಟ ಾಡು ಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

19 ಅವಳ ಅತೆ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ, “ಈ ಾನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಶೇಖರಿಸಿದೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ ಾನು ಇಂದು ಾರ ಹತಿ್ತರ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆನೋ ಆಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಬೋವಜ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
20 ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆತೋರಲಿ. ಯೆಹೋವನು

ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆಮೇಲೆ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ

ಸಮೀಪದ ಬಂಧುವೂ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ

ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೋವಜನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
22 ಆಗ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ರೂತಳಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಹೋಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಬೇರೆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಗಬಹುದು” ಎಂದಳು.
23 ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಗೋಧಿಯ ಮತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿಯ
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಕ್ಕ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು. ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯ ಸಂಗಡ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.

* 2:12: ಆಶ್ರಯಅಕ್ಷರಶಃ, ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ. † 2:17: ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಅಕ್ಷರಶಃ, ಒಂದು ಏಫಾ.
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3
ಕಣ

1 ರೂತಳ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯು ಅವಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಕುಟುಂಬಸ್ತ ಾಗಿರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. 2 ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಹಕ್ಕ ಾಯಿ್ದರುವೆ. ಇಂದು ಾತಿ್ರ ಅವನು ಕಣದಲಿ್ಲ
ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವನು. 3 ನೀನು ಾ್ನನ ಾಡಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿರು. 4ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮಲಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಾದಗಳಮೇಲಿನಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದಳು.

5ಆಗ ರೂತಳು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
6 ರೂತಳು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಅತೆ್ತಯು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೂತಳು ಾಡಿದಳು. 7 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಬೋವಜನು ಾನ್ಯದ ಾಶಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮಲಗಲು ಹೋದನು. ಆಗ
ರೂತಳು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಿದಳು.

8ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಸು ಾರಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಿ ಎಚೆ್ಚತ್ತನು. ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ
ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 9 “ನೀನು ಾರು?”
ಎಂದು ಬೋವಜನು ಕೇಳಿದನು.

“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದ ರೂತಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ. ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕು”
ಎಂದು ಅವಳು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

10 ಆಗ ಬೋವಜನು, “ಯುವತಿಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ತುಂ ಾ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿರುವೆ. ನೀನು ದಲು ನೊ ಮಿಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿರುವೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿರಲಿ
ಅಥ ಾ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಲಿ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
11 ತರುಣಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. 12 ಾನು ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ
ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವನೋ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೋಡೋಣ. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಪಿ್ಪದರೆ

ಒಳೆ್ಳಯದು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ರೂತಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಬೋವಜನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಿದು್ದ ಇನೂ್ನ
ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಎದ್ದಳು.
ಬೋವಜನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನೆ್ನ ಾತಿ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿರಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಬೋವಜನು, “ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಗಲ ಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೋ” ಎಂದನು.
ರೂತಳುತನ್ನಹೊದಿಕೆಯನು್ನಅಗಲ ಾಡಿಹಿಡಿದಳು. ಬೋವಜನುಆರುಸೇರಿನಷು್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ

ಅದರಲಿ್ಲ ಸುರಿದು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವಳಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಊರೊಳಗೆ ಹೋದಳು.
16ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ನೊ ಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ,

ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ರೂತಳು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ಬೋವಜನು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 17 ಅಲ್ಲದೆ

“ನೀನು ಅತೆ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಆರು ಸೇರು ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.
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18ನೊ ಮಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈ ಾಯರ್ದ ಫಲಿ ಾಂಶ ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. ಈ
ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ ಇತ್ಯಥರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

4
ಬೋವಜಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕನು

1ಬೋವಜನುನಗರ ಾ್ವರದಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಾನುಹೇಳಿದ್ದ ಸಮೀಪಬಂಧುವುಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಬೋವಜನು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ಇಲಿ್ಲ
ಾ, ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
2 ಆಮೇಲೆ ಬೋವಜನು ನಗರದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಹತು್ತಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
3 ಆಗ ಬೋವಜನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ನೊ ಮಿಯು ೕ ಾಬ್

ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಹೊಲವನು್ನ
ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. 4 ಾನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಈ ಜನರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ

ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ ಕೊಂಡುಕೋ.
ನಿನಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಬಳಿಕಆಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು ್ಕ
ನನಗಿದೆ. ನೀನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.” ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
“ಸರಿ, ಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದನು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, “ನೀನು ನೊ ಮಿಯಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತವನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ ೕ ಾಬ್ಯಳೂಆಗಿರುವ ರೂತಳನು್ನ ಸಹನೀನುಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ರೂತಳಿಗೆಜನಿಸುವ
ಮಗನು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹಕು ್ಕ ಾರ ಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸತು್ತ ಹೋದವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದು್ದ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು, “ ಾನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಆ ಹೊಲ
ನನಗೆ ಸೇರಬೇ ಾದರೂ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಲವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 7 (ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪದ್ಧತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ
ಾತನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.) 8ಆದ್ದರಿಂದ ಆ

ಸಮೀಪಬಂಧುವು, “ನೀನೇಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ”ಎಂದುಹೇಳಿತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬೋವಜನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, “ ಾನು ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯೕನ್,
ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೊ ಮಿಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಾ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ೕ ಾಬ್ಯಳೂಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಂಡತಿಯೂಆಗಿದ್ದ ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಸತು್ತಹೋದ ಮನುಷ ್ಯನ ಆಸಿ್ತಯು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲೆಂದು ಾನು
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವನ ಹೆಸರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂಉಳಿಯುವುದು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.

11 ನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು. ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ಾಹೇಲಳಂತೆಯೂ ಲೇ ಾಳಂತೆಯೂ ಾಡಲಿ.
ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇ ಾಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಎಫಾ್ರತಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗು!
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗು! 12 ಾ ಾರಳು ಯೆಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಪೆರೆಚನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು.
ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿತು. ಾಗೆಯೇ ರೂತಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹಲ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ; ಅವನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಲಿ” ಎಂದು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.
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13ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರೂತಳು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ
ಗಂಡುಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. 14 ನಗರದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೊ ಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಈ ಾಧ್ಯಸ್ಥನನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಈ ಮಗು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಲಿ. 15 ಅವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡುವನು. ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿನ್ನ
ಸೊಸೆಯು ನಿನ ಾಗಿ ಈ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಿನಗೆ, ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16ನೊ ಮಿಯುಆಮಗುವನು್ನ ತನ್ನಉಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಾಕಿಸಲುಹಿದಳು. 17ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ನೊ ಮಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದರು. ನೆರೆಯವರು
ಓಬೇದನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ, ಇಷಯನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ತಂದೆ.
ರೂತ್ಮತು್ತ ಬೋವಜನ ವಂಶವೃಕ್ಷ

18ಪೆರೆಚನ ವಂ ಾವಳಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
19ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಮನ ತಂದೆ.
ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ತಂದೆ.

20ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
21ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ.
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ.
22ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
ಇಷಯನು ಾವೀದನ ತಂದೆ.
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1 ಸಮುವೇಲನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ

1 ಎ ಾ್ಕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾ ಾತಯಿಮ್
ಎಂಬ ಊರಿನವನು. ಅವನು ಚೋಫೀಮ್ ಕುಟುಂಬದವನೂ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಹುವಿನ ಮಗ. ಎಲೀಹುವನು ತೋಹುವನ ಮಗ. ತೋಹುವನು ಚೂಫನಮಗ.
ಇವರೆಲ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು.

2 ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಹನ್ನಳು ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸ ಾದರೆ, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಪೆನಿನ್ನಳು.
ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹನ್ನಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಎ ಾ್ಕನನು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾ ಾತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಆತನಿಗೆಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರೆಂಬ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಸ್ಥಳವೇ ಶೀಲೋವ. ಹೊಫಿ್ನ
ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರು ಏಲಿಯನ ಮಕ್ಕಳು. 4 ಎ ಾ್ಕನನು ಪ್ರತಿಸಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಎರಡು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ,

ಎ ಾ್ಕನನು ಎರಡು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ನೋಯಿಸುವಳು

6ಪೆನಿನ್ನಳು ಾ ಾಗಲೂಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿನೋವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಹನ್ನಳುಬಂಜೆ ಾಗಿದು್ದದೇಅದಕೆ್ಕ
ಾರಣ. 7ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬವುಹೋ ಾಗಲೆಲ್ಲ
ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ,
ಹನ್ನಳು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಹನ್ನಳು ಊಟ ಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಅವಳ ಗಂಡ ಾದ
ಎ ಾ್ಕನನು ಅವಳನು್ನ ಕುರಿತು, “ಹ ಾ್ನ, ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ಾಕೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಾಕೆ
ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ಾನಿಲ್ಲವೇ? ಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹನ್ನಳ ಾ್ರಥರ್ನೆ

9 ಹನ್ನಳು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ಹೋದಳು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರ ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
10 ಹನ್ನಳು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 11 ಅವಳು ದೇವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು,

“ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,* ಾನು ಎಷು್ಟ ದುಃಖಿತಳೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡು, ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ!
ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯದಿರು. ನೀನು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ
ನಿನ್ನವ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನಗೇ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಾಜೀರ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಇತರೆ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”†
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು

12 ಹನ್ನಳು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಏಲಿಯು ಅವಳ ಾಯನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಚಲಿಸಿದರೂ ಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮದ್ಯ ಾನ

* 1:11: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಕೊಂಬುಯೆಹೋವನಿಂದಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.” † 1:11: ೌರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲಎಂಬವಿಶೇಷ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಾಜೀರರೆಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ದೇವರಿ ಾಗಿ ದೇಹ ಾ್ಯಗವನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಾಡಿರು ಾ್ತಳೆಂದು 14 ಏಲಿಯು ನೆನಸಿ, “ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಕುಡಿದಿರುವೆ. ಅಮಲನು್ನ ಇಳಿಸಿಕೊ” ಎಂದು
ಹನ್ನಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15 ಹನ್ನಳು “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ಾವುದೇ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಬಹುದುಃಖಿತಳು. ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ನನ್ನನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಹೆಂಗಸೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿ. ಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ
ನೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೀಘರ್ ಾಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

17 ಏಲಿಯು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18ಹನ್ನಳು, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿರಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗಅವಳುತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪಊಟ ಾಡಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳುದುಃಖಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

19 ಎ ಾ್ಕನನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, ಾ ಾತದಲಿ್ಲದ್ದ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಸಮುವೇಲನ ಜನನ
ಎ ಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 20 ಹನ್ನಳು

ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹನ್ನಳುಆಮಗನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು, “ಅವನ
ಹೆಸರು ಸಮುವೇಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದ” ಎಂದಳು.

21 ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆ
ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಹೋದನು. 22ಆದರೆ ಹನ್ನಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು
ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ, “ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದಊಟ ಾಡುವ ತನಕ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾನೇ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಾಜೀರ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಹನ್ನಳ ಗಂಡ ಾದ ಎ ಾ್ಕನನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಾಡು. ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಊಟ ಾಡುವಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗುವ ತನಕ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೆರವೇರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು
ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ಆರೈಕೆ ಾಡಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದಳು.
ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ

24ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟ ಾದಊಟ ಾಡುವಂ ಾ ಾಗ ಹನ್ನಳು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೋವನಆಲಯಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಹನ್ನಳುಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.

25 ಅವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದರು. ಎ ಾ್ಕನನು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನಳು ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. 26 ಹನ್ನಳು, “ ಾ್ವಮೀ,
ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಾನೇ ಅಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದವಳು. ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ಾನು ಈ ಮಗುವಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗನೇ ಇವನು. 28ಈಗ
ಾನು ಈ ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಏಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು.
ಬಳಿಕ ಹನ್ನಳು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದಳು.

2
ಹನ್ನಳ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1ಹನ್ನಳು ಇಂತೆಂದಳು:

“ನನ್ನ ಹೃದಯವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ.
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ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಗುವೆನು.*

ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2ಯೆಹೋವನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದೇವರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಅನ್ಯದೇವರಿಲ್ಲ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

3ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬ ಾಯಿಕೊಚ್ಚಬೇಡಿ!
ಸೊಕಿ್ಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಡಿ!

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತೂಗಿ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.

4ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ೕಧರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬಲಹೀನರು ಶಕಿ್ತವಂತ ಾಗುವರು.

5ಹಿಂದೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು
ಅನ್ನ ಾ ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು.

ಹಿಂದೆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದವರು
ಇಂದು ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬರುವರು!

ಬಂಜೆಗೆ ಈಗ ಏಳು ಜನಮಕ್ಕಳಿರುವರು.
ಆದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಾಯಿ ಇಂದು ವೇದನೆಗೊಂಡಿರುವಳು

ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
6ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾವನೂ್ನ ತರುವನು.

ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆಮರುಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಬಲ್ಲನು.

ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಮರಣ ಸ್ಥಳ ಾದ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.
7ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬಡವರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಜನರನು್ನ ಹಣವಂತರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಜನರನು್ನ ದೊಡ್ಡವರ ಾ್ನಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
8ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತ ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ದೀನರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತ ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ಾಜಕು ಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ೌರವಪೀಠದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಲೋಕವೂಅದರ ಅಡಿ ಾಯಗಳೂಯೆಹೋವನವೇ.

ಆತನು ಆ ಕಂಬಗಳಮೇಲೆ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವನು.
9ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವನು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎಡವದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.

ಅವರ ಶಕಿ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜಯನೀಡ ಾರದು.
10ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಜನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು.”

* 2:1: ಾನು… ನಗುವೆನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಮುಂದೆ ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ.”
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11ಎ ಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಾ ಾತದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಾಲಕನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯ ಾಗರ್ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.
ಏಲಿಯದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು

12 ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 13 ಾಜಕರು
ಜನರೊಡನೆ ಾವ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾಜಕರು
ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ವೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರತಿಸಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂ ಾಗ
ಾಜಕರು ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಾಜಕರ ಸೇವಕನು ಕೈಯಲಿ್ಲ

ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 14 ಾಜಕರ ಸೇವಕನು ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ತಪ್ಪಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಗಡಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಂಡದ ಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಹೊರ ತೆಗೆ ಾಗ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ
ಾಂಸವನು್ನ ಾತ್ರ ಾಜಕನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಶೀಲೋವಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲ

ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 15 ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ† ದಲೇ ಅವರ ಸೇವಕರುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಜಕನ ಸೇವಕನು, “ ಾಜಕನಿಗೆ ಕರಿದು ಕೊಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ಾಜಕನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
16 ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು, “ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಲು ಹೋಮ ಾಡೋಣ. ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ

ಬೇ ಾದುದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ”ಎಂದುಹೇಳಿದರೆ, ಾಜಕರಸೇವಕನು, “ಇಲ್ಲ, ಾಜಕನಿ ಾಗಿ ಕರಿಯಲು
ಾಂಸವನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಡು. ನೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
17ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾದಮ ಾ ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.
18 ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏ ೕದ್ ಎಂಬ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ

ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಸಮುವೇಲನ ಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಅವನಿ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ, ಗಂಡನೊಡನೆ ಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

20 ಏಲಿಯು ಎ ಾ್ಕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹನ್ನಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ಹನ್ನಳು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಪಡೆದ ಮಗನನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಹನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 21 ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು.

ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಆದರು. ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾದನು.
ಏಲಿಯು ತನ್ನ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲಿಲ್ಲ

22 ಏಲಿಯು ಬಹಳ ವೃದ್ಧ ಾದನು. ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಕೂಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
23ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನೀವು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ನೀವು ಇಂತಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 24ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂತಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 25ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೇರೊಬ್ಬನ
ವಿರುದ್ಧ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ,ಯೆಹೋವನುಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು,ಆದರೆಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು
† 2:15: ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ರಣಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಾಗ ಾದ ಕೊಬು್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೇರಿದು್ದ. ಾಜಕರು ದೇವರಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಈ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಯೆಹೋವನವಿರುದ್ಧವೇಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ,ಆಗಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರು?” ಎಂದು
ಬುದಿ್ಧ ಾತು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಾತನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
26 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ

ಪಿ್ರಯ ಾದನು.
ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಭೀಕರ ಪ್ರ ಾದನೆ

27 ದೇವಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು:
‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಶರ್ನ
ನೀಡಿದೆ. 28ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನನ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಾಂಸವನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವ ಾಶವನೂ್ನ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆನು. 29 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ೌರವಿಸದಿರುವುದೇಕೇ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ೌರವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ ಾಗಿ ತರುವ
ಯಜ್ಞ ಾಂಸದಉತ್ತಮ ಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.’

30 “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಸವರ್ ಾಲವೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ಸ ಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 31 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವ ಾಲವು
ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಶುಭಗ ಾದರೂ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಶುಭಗಳಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾರೂ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ
ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು ಬಹುಮುಪಿ್ಪನವರೆಗೂ ಬದುಕುವನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣದೆ
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಬಲಹೀನ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಬದುಕುವನು. ಉಳಿದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆ ಾ್ಲ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು. 34ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೊಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಯುವರು. ಅದೇ ಆ ಗುರುತು. 35 ಾನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಜಕನೊಬ್ಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಜಕನು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವನು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದನು್ನ
ಾಡುವನು. ಈ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಸೇವೆ ಾಡುವನು. 36ಆಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ
ಬಂದು ಈ ಾಜಕನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ಬಿಡಿ ಾಸನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರನೂ್ನ
ಬೇಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲ, “ನಮಗೆ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ’ ” ಎಂದನು.

3
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ

1 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಾ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದಶರ್ನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿತು್ತ.

2ಏಲಿಯಕಣು್ಣಗಳುಮಂಜಾಗಿಕುರುಡನೆನು್ನವಷು್ಟ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಏಲಿಯುತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು. 3 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ದೀಪವು ಇನೂ್ನ ಬೆಳಗುತಿ್ತತು್ತ.
4ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದನು. 5ಏಲಿಯು
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ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಸಮುವೇಲನು ನೆನೆಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ,
“ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.
ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಮಲಗಿಕೋ”ಅಂದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 6 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು, “ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ

ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿಮಲಗಿಕೋ”ಅಂದನು.
7 ಆ ವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ

ನೇರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.*
8 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆದು್ದ

ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.
ಾಲಕನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಏಲಿಗೆ ಆಗ ಅಥರ್ ಾಯಿತು. 9 ಏಲಿಯು

ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊ. ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದರೆ, ‘ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಯೆಹೋವನೇ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಲು ಹೋದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನಿಂತು
ದಲು ಕರೆದಂತೆಯೇ “ಸಮುವೇಲನೆ, ಸಮುವೇಲನೆ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು, “ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ
ಾಡುವೆನು. ಈ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಾಬರಿಗೊಳು್ಳವರು. 12 ಾನು ಇದನು್ನ ಏಲಿ

ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾನು ಏಲಿಗೆಹೇಳಿರುವೆನು. ಏಲಿಯಮಕ್ಕಳುನನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ

ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲು ಏಲಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ ಾರಣವೇ, ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬವು
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಲಿ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಲಿ ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಸಮುವೇಲನುನಿದಿ್ರಸಿದನು. ಅವನುಮುಂಜಾನೆಮೇಲೆದು್ದಯೆಹೋವನಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ತೆರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು.

16ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ಸಮುವೇಲನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
17 ಏಲಿಯು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನು? ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಆತನು

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು.

18ಸಮುವೇಲನು ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ಆತನುಯೆಹೋವ. ಆತನು ತನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು; ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು;

ಸಮುವೇಲನ ಾವ ಸಂದೇಶವೂ ಸು ಾ್ಳಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 20 ಸಮುವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ನಿಜಪ್ರ ಾದಿಯೆಂಬುದು ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಆಗ ತಿಳಿದು
ಬಂದಿತು. 21ಯೆಹೋವನುಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆದಶರ್ನಕೊಡುವುದನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು.

4
1 ಸಮುವೇಲನ ಸುದಿ್ದಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. ಏಲಿಯು ಬಹು ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
* 3:7: ಯೆಹೋವನು… ಾ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. “
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋಲಿಸುವರು
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಹೋ ಾಟ ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಶೀಲೋವಿನಿಂದಯೆಹೋವನಪವಿತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಿಸೋಣ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರು ತಂದರು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಯೆಹೋವನು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಸಿಂ ಾಸನದಂತಿದ್ದವು; ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದರು.
5 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

ಅವರ ಆಭರ್ಟವು ನೆಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು. 6ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಭರ್ಟವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. “ಇಬಿ್ರಯರ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಆಗುತಿ್ತರುವ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತಂದಿರುವುದೇ ಅವರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ
ಾರಣವೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರುಗಳೇ
ಅವರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ!
8ಅ ್ಯೕ, ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ ಈ ದೇವರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರು! ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ!
ಶೂರರಂತೆ ಹೋ ಾಡಿ! ಇಬಿ್ರಯರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ ಾರಣ
ಶೂರರಂತೆ ಹೋ ಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಯರ್ದಿಂದ ಹೋ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಸೈನಿಕನೂ ತನ್ನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಭೀಕರ ಸೋ ಾಯಿತು. ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹತ ಾದರು. 11ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶ ಾಯಿತು. ಏಲಿಯಮಕ್ಕ ಾದ
ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸರನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದರು.

12 ಆ ದಿನದಂದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ದುಃಖದಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದನು. 13ಅವನು ಶೀಲೋವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಏಲಿಯು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಏ ಾಯಿತೋಎಂದು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ಏಲಿಯುನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಚಿರ್ಯಮೇಲೆ ಾಯು ಾ್ತ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಶೀಲೋವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ನಗರದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ೕ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು. 14-15ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು;ಅವನಿಗೆ
ಕಣು್ಣ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಳುವಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏಕಿಷು್ಟ ಗದ್ದಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಈ ದಿನವೇ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಏಲಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು, ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಡೆಯು

ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸತ್ತರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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18ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ವಿಚಾರವನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ, ಏಲಿಯು ಕುಚಿರ್ಯಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತು್ತ. ಏಲಿಯು ಮುದುಕನೂ
ಬೊಜು್ಜಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಡೆಸಿದನು.
ವೈಭವವು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು

19 ಏಲಿಯ ಸೊಸೆ ಅಂದರೆ ಫೀನೆ ಾಸನ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯ
ಸಮೀಪಿಸಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾದದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಏಲಿಯು
ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಸತ್ತ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು. ಈಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ
ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಾಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಸೊಸೆಯು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 21 ಏಲಿಯ

ಸೊಸೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈಭವವು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ
ಈ ಾಬೋದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಮೃತ ಾದಳು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರವಶ ಾದದ್ದರಿಂದ
ಾವನು ಮತು್ತ ಗಂಡನು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಾಬೋದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

22ಯೆಹೋವನಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದದ್ದರಿಂದಆಕೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವೈಭವ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

5
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

1ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
2 ಅವರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ ಗುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಗೋನಿನ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 3 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ, ಾಗೋನನ ವಿಗ್ರಹವು
ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮುಂದೆ ಬೋರ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 4 ಆದರೆ ಮರುದಿನ

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಎ ಾ್ದಗ ಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಾಗೋನಿನ ತಲೆಯು ಮತು್ತ ಕೈಗಳು ಮುರಿದು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು;
ದೇಹವು ಏಕಶಿಲೆ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 5 ಆದ ಾರಣವೇ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಾಗೋನನ
ಗುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರೆ ಜನ ಾಗಲಿ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ತುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇಲಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಇಲಿಗಳು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡವು. ನಗರದ ಜನರು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡರು. 7 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಲಿ್ಲರ ಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನನೂ್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವು ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ‘ಗತ್’ ನಗರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತೆಯೇ,ಅವರು ಅದನು್ನ ಗತ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
9 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ “ಗತ್”ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು

“ಗತ್” ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು
ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ತೊಂದರೆ ಾಡಿದನು. ಗತ್ ಜನರಿಗೂ ದೇವರು ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ

ನಮ್ಮ ನಗರ ಾದ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ನೀವೇಕೆ ತರುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ ನೀವು
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ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. 11ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ
ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ ಬಹು

ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 12ಬಹಳ ಜನರು ಸತ್ತರು; ಾಯದೆಉಳಿದಜನರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವುಬಂದಿತು. ಅವರ
ಗೋ ಾಟವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.

6
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಾಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಅಚರ್ಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏನು
ಾಡೋಣ? ಇದನು್ನ ಮರಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3 ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವು ಾದರೆ,

ಬರಿ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವೆ ಾ್ಲ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ; ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇ ಾದರೆ ಾವು ಾವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಚರ್ಕರುಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದುಮಂದಿಅಧಿಪತಿಗಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ

ಅಧಿಪತಿಯಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ ಐದು ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಾಗೂ ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಡೆ್ಡಗಳ, ಇಲಿಗಳ ಾದರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆ
ಾದರಿಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ

ದೇಶವನೂ್ನ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 6ಫರೋಹನಂತೆಮತು್ತಈಜಿಪಿ್ಟನವರಂತೆ ಂಡ ಾಗಬೇಡಿ.
ದೇವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಡ ಾಯಿತು.

7 “ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮತು್ತ ಈಗ ಾನೆ ಕರು ಾಕಿರುವ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಹಸುಗಳು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೊಗ ಹೊತಿ್ತಲ್ಲದಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಹಸುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿರಿ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಕೂಡದು.*
8 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಡಿರಿ. ಚಿನ್ನದ ಾದರಿಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಈಚಿನ್ನದ ಾದರಿಗಳುನೀವುನಿಮ್ಮ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವ
ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ; ಬಂಡಿಯನು್ನ ಅದರ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. 9 ಆದರೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಅದು ಾ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ನಮಗುಂಟು
ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ

ಶಿ ಸಿದವನುಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ನಮಗುಂಟಾದ ಾಯಿಲೆಯು ಾ ಾಗಿಯೇ
ಬಂದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10 ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆಗ
ಾನೇ ಕರು ಾಕಿದ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಂದು,ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿದರು. ಅವುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ
ಮನೆಯ ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. 11ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬಂಡಿಯ
* 6:7: ಅವುಗಳು … ಅವ ಾಶಕೊಡಕೂಡದು “ಹಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕರುಗಳನು್ನ ಾಣದೆ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ಹೋದ ಾ್ದದರೆ
ಆಗ ಆ ದೇವರು ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೕಚಿಸಿದರು. ದೇವರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.



1 ಸಮುವೇಲನು 6:12 414 1 ಸಮುವೇಲನು 7:3

ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ ಇಲಿಗಳನೂ್ನ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಾಕಿ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು.
12 ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ಹೋದವು. ಅವು ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೋದವು. ಅವು
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಕೂಗು ಾ್ತ ನಡೆದವು. ಅವು ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

13ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಗೋಧಿಯಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ, ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ಓಡಿಹೋದರು. 14-15 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಆ
ಬಂಡಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಹೊಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ ಬಳಿ ಆ ಬಂಡಿಯು ನಿಂತಿತು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಜನರು ಬಂಡಿಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಆ ಹಸುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ
ಾದರಿಗಳಿದ್ದ ಚೀಲವನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಚೀಲವನು್ನ

ದೊಡ್ಡಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ದಿನ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

16ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿ ಅದೇ ದಿನ
ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

17ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಗರಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗಳೇ ಆ ನಗರಗಳು.
18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಐದು
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗನು ಾರ ಾಗಿ ಈ ಇಲಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಈ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದವು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಒಂದು
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲ ಈಗಲೂ ಇದೆ.

19ಆದರೆ ಾಜಕರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಶಿ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಗೋ ಾಡಿ, 20 “ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಾಜಕನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?†
ಈಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಲಿ್ಲಂದ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

21 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಂದಿರುವರು.
ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

7
1 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಜನರು ಬಂದು, ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 2 ಈ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸುವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಸಮುವೇಲನು

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಮತೆ್ತ ಬರುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
† 6:20: ಈ ಪವಿತ್ರ … ಾಜಕನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಅಕ್ಷರಶಃ, ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ “ಪವಿತ್ರನೂ ಯೆಹೋವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾರು
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?”
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳ್ ದೇವರನೂ್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರುಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಸುರಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದು ಅವರು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದು ಅವರು
ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. “ ಾವು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಿರಲು, ಸಮುವೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಭಯಗೊಂಡರು. 8ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು! ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ! ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

9 ಸಮುವೇಲನು ಕುರಿಮರಿ ಂದನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 10 ಸಮುವೇಲನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರ
ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕಳವಳವನೂ್ನ ಭಯವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಅವರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ
ಇಸೆ್ರೕಲರುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು. 11ಇಸೆ್ರೕಲರುಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದಬಂದುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಬೇತ ್ಕರಿನವರೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ಾ್ಥಪನೆ

12ಅನಂತರಸಮುವೇಲನುವಿಶೇಷ ಾದಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ಮಿಚೆ್ಪ ಮತು್ತ
ಶೇನಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ,ಅದಕೆ್ಕ “ಸ ಾಯದ ಕಲು್ಲ”* ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದ ಉಳಿದ ಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
14ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಿಂದ ಗತ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮರಳಿ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರಮಧೆ್ಯ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
15 ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು; 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯಪರಿ ಾಲನೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಮತು್ತ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಳಿದನು.
17 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಮನೆಯು ಾಮದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಮಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಮುವೇಲನು ಾಮದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತ ಆಳಿದನು;
ಾಮದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

8
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೊಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು

* 7:12: ಸ ಾಯದ ಕಲು್ಲ ಇದರ ಅಥರ್: “ಎಬೆನೆಜೆರ್.”
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1 ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
2 ಅವನ ದಲನೆಯ ಮಗ ೕವೇಲ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಅಬೀಯ. ೕವೇಲನು ಮತು್ತ
ಅಬೀಯನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಂಚವನು್ನ ಪಡೆದು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಗಳು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.

ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಹಿರಿಯರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಮುದುಕ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ನಿನ್ನಂತಲ್ಲ. ಈಗ,
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಾಜನೊಬ್ಬನು ಬೇಕೆಂದರು. ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಇದು
ಸರಿಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 7ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜನರು
ನಿನಗೆಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ! ಅವರಿಗೆ ಾನು
ಾಜ ಾಗಿರುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ! 8ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಾಡಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಆದರೆಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ನಿನಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಡು. ಾಜ ಾದವನು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ

ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು! ಾಜ ಾದವನು ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಆಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆ ಜನರು ಾಜನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 11 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು ಾಜನು ಬೇಕೆಂದರೆ,
ಅವನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ: ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರು ಅವನ ರಥಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಶ್ವಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿ ಹೋ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾಜನ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವ
ಬೆಂ ಾವಲಿನವ ಾಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.

12 “ ಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ೕಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಬಹುದು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಬಹುದು.

“ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳಲು ಮತು್ತ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲೂ ತನ್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲೂ ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13 “ ಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ ಾಗಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲೂ
ಅಡಿಗೆ ಾಡಲೂ ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

14 “ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ತಮ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಆಲಿವ್ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಾಜನು
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 15 ನೀವು ಬೆಳೆದ ಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು
ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

16 “ ಾಜನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 17 ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
“ಆಗ ನೀವು ಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗುವಿರಿ; 18 ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಆಗಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ಒಬ್ಬ
ಾಜನು ಇರಲೇ ಬೇಕು. 20ಆಗ ಾವು ಇತರ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಆಗುವೆವು. ನಮ್ಮ ಾಜನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸುವನು. ಅವನು ನ ್ಮಡನೆ ಬಂದು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೋ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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21 ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀವುಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ” ಎಂದನು.

9
ೌಲನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವನು

1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೀಷನು ಅಬೀಯೇಲನ ಮಗ.
ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ. ಚೆರೋರನು ಬೆಕೋರತನ ಮಗ. ಬೆಕೋರತನು ಅಫೀಹನ ಮಗ.
ಇವರೆಲ್ಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. 2 ಕೀಷನಿಗೆ ೌಲನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.
ೌಲನು ಸುಂದರ ಾದ ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನಿಗಿಂತ ಸುಂದರರು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ೌಲನು ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು.

3ಒಂದು ದಿನ ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀಷನು ೌಲನಿಗೆ, “ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ೌಲನು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಆರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

5 ಕೊನೆಗೆ, ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು ಚೂಫ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ೌಲನು
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾವುಮರಳಿಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು, “ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ
ಬಹುಶಃ ಾವು ಮುಂದೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಈ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾರವೆಲ್ಲಮುಗಿದಿದೆ. ಆದೇವರಮನುಷ ್ಯನಿಗೆನೀಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8ಆ ಸೇವಕನು ೌಲನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವಿದೆ. ಇದನು್ನ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ

ಕೊಡೋಣ. ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
9 (ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ “ದಶಿರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ

ಏ ಾದರೂ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ದಶಿರ್ಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.)
10 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ; ನಡೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು

ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 11 ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೀರನು್ನ ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು, “ದಶಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲರುವನೇ?”
ಎಂದು ಆಯುವತಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

12 ಆ ಯುವತಿಯರು, “ ೌದು ದಶಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. 13 ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಾಣಬಹುದು. ನೀವು
ಬೇಗನೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅವನನು್ನ ಾಣಬೇಕು. ದಶಿರ್ಯು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
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ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಜನರು ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ
ಾಣಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆ ನಡೆದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಸಮುವೇಲನು ಆಗ ಾನೇ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಆ ಾಧನೆಯಸ್ಥಳದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದನು.

15 ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 “ ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವನು ಾಜ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಜನರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಜನರ ಗೋಳನು್ನ ಾನು
ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

17 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯ
ಇವನೇ. ಇವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೌಲನು ಹೊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ,
“ದಶಿರ್ಯಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನೇ ಆ ದಶಿರ್. ನನೊ್ನಡನೆ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ
ಈ ದಿನ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿ ಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೇ ಾಗಿರುವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಲ. ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ತೀರ ಕನಿಷ್ಠ ಾದುದು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು ಬೇ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಏಕೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ ಊಟದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಾಡಲು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ
ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 23 ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ; ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಾಗವೇ ಅದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಅಡಿಗೆಯವನು ತೊಡೆಯ ಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ೌಲನ ಎದುರಿಗೆ ಮೇಜಿನ

ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಈ ಾಂಸವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದನು್ನ ತಿನು್ನ,
ಏಕೆಂದರೆಇದನು್ನ ಈವಿಶೇಷ ಾದಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸ ಾಗಿತು್ತ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ದಿನಊಟ ಾಡಿದನು.

25ಅವರುಊಟ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದು, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಸಮುವೇಲನುಮಲಗಲು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.

26 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಸಮುವೇಲನು ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೌಲನು ಮೇಲೆದ್ದನು ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನೊಂದಿಗೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟನು.

27 ೌಲನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಸಮುವೇಲನೂ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. ಾನು ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ ಾರಣ ಸೇವಕನು ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ
ನಡೆದನು.



1 ಸಮುವೇಲನು 10:1 419 1 ಸಮುವೇಲನು 10:13
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ಸಮುವೇಲನಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ

1 ಸಮುವೇಲನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯ ಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೌಲನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವೆ;
ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿರುವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಯೇನೆಂದರೆ: 2 ಈ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು
ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಾಗ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲನ ಾಹೇಲಳ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಕತೆ್ತಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನೋ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.

3 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು ಭೇಟಿ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಮೂರು ಜನರು ದೇವರ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ದಲನೆಯವನು ಮೂರು
ಮರಿ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಎರಡನೆಯವನು ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಮೂರನೆಯವನು ಒಂದು ಸೀಸೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. 4ಈಮೂವರೂ ನಿನ್ನ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಆ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 5 ನಂತರ ನೀನು ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೋಟೆಯಿದೆ. ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರು ಾ್ತರೆ, ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಸ್ವರಮಂಡಲವನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಳಲನೂ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನೂ್ನ ನುಡಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವುಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗುವೆ.
ನೀನೂ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವೆ. 7ಈ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರದಂತೆ ಾಡು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತನೆ.

8 “ನನಗಿಂತ ದಲು ನೀನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಲೇಬೇಕು. ಅನಂತರ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂ ಾಗುವನು
9 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಡಲು ತಿರುಗಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ಸಹ ೌಲನ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಾ ಾರ್ಟು ಾಡಿದನು. ಅಂದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ

ಸೇವಕನು ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋದರು. ೌಲನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ದೇವರಆತ್ಮವುಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ೌಲನಮೈಮೇಲೆಬಂದಿತು. ಆಗ ೌಲನುಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 11 ೌಲನನು್ನ ದಲು ನೋಡಿದ್ದ ಜನರು,ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನು

ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಈ ಜನರು, “ಕೀಷನ ಮಗನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತು? ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು, “ ೌದು, ಅವನು ಅವರ
ಾಯಕನಂತೆ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದನು” ಎಂಬ ಾದೆಯು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿತು.

ಮನೆಗೆ ೌಲನ ಆಗಮನ
13 ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಮನೆಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಹೋದನು.
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14 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
ಹೋ ಾಗ ಸಮುವೇಲನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು, “ಸಮುವೇಲನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಕತೆ್ತಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕವೆ ಎಂದು ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದನು” ಅಂದನು.
ೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ೌಲನು ಾಜನೆಂದು ಸಮುವೇಲನ ಪ್ರಕಟನೆ

17 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು.
18 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರ ಸಿದೆನು’ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 19ಆದರೆ ಇಂದು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನಮಗೊಬ್ಬ ಾಜನು ಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ
ಬನಿ್ನ, ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಮತು್ತ ಗೋತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದನು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಲು ಚೀಟು ಾಕತೊಡಗಿದನು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲವು
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತೆ್ತ ಚೀಟು
ಾಕ ಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಮಟಿ್ರಯ ಕುಟುಂಬವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಟಿ್ರಯ
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚೀಟು
ಾಕಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೀಷನಮಗ ಾದ ೌಲನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಜನರು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 22ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ,

“ ೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ೌಲನು ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು.
24 ಸಮುವೇಲನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ!

ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ೌಲನಂತಹಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ, “ ಾಜನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
25ಸಮುವೇಲನುಜನರಿಗೆ ಾಜನೀತಿಯನಿಯಮಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. ಅವನುಒಂದುಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಆ

ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನುಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆಪುಸ್ತಕವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಬಳಿಕಸಮುವೇಲನು
ಜನರನು್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಹೇಳಿದನು.

26 ೌಲನು ಸಹ ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಕೆಲವು ಶೂರರು ದೈವಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 27 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಿರುಕುಳ ಾರರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಗೆ ಾನೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು; ಅವನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೌಲನು ಏನೂ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು, ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೆನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾ ಾಷನು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಷನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಾರಿಗೂಅವ ಾಶಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಪೂವರ್



1 ಸಮುವೇಲನು 11:1 421 1 ಸಮುವೇಲನು 11:13

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ
ಏಳು ಾವಿರಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

11
1 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ

ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಾಬೇಷಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾಗ
ಾತ್ರ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು. ಾವು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೆ ಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಾಗೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೌಲನು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ರ ಸುವನು
4 ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು

ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ೌಲನು ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. ೌಲನು
ಹೊಲದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು. ೌಲನು, “ಏ ಾಯಿತು? ಜನರು
ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 6 ಅವರು

ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ಬಂದಿತು. ೌಲನು
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. 7 ೌಲನು ಒಂದು ತೆ ಹಸುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ ೌಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನನೂ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ,
ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಾರು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅಂತಹವರ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿ ಬಂದರು. 8 ೌಲನು ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ಮೂವತು್ತ ಾವಿರಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಇದ್ದರು.

9 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ, “ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಬೇಷ್ ಜನರಿಗೆ ಾಳೆ
ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಾಬೇಷಿನ ಜನರಿಗೆ ೌಲನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಂದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಾಬೇಷಿನ ಜನರು
ಹಷಿರ್ತ ಾದರು. 10ನಂತರ ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಅ ್ಮೕನಿಯದ ಾ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಳೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ೌಲನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಶಿಬಿರದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರು. ಅವರು ಆ
ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿಬಿರ ರಕ್ಷಕರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ೌಲನು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದನು.
ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ದಿಕು ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು;ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರು? ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

13ಆದರೆ ೌಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದಿನ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು ಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



1 ಸಮುವೇಲನು 11:14 422 1 ಸಮುವೇಲನು 12:13

14 ಬಳಿಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾವೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡೋಣ”
ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15ಜನರೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ

ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನೆ್ನೕ ಾಡಿದರು.

12
ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಜನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು

1 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಒಬ್ಬ ಾಜನಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಲೆ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದ. 3 ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾವ ತಪು ್ಪಗಳ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಆತನು ಆರಿಸಿರುವ ಾಜನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಸುವ ಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕದಿ್ದರುವೆನೇ? ಾನು ಾರ ಾ್ನದರೂ
ನೋಯಿಸಿರುವೆನೇ? ವಂಚಿಸಿರುವೆನೇ? ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಲು ಾರಿಂದ ಾದರೂ ಹಣವ ಾ್ನಗಲೀ
ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನೇ? ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವು ಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೂ ವಂಚಿಸಿಲ್ಲ;
ನಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಾ . ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆಯೆ್ಕ ಾದ ಾಜನೂಈದಿನ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರು, “ ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಾ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಾ . ಯೆಹೋವನು, ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 7 ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
8 “ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ತರು ಾಯ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೆ

ಜೀವನವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕಶೆ ಆರೋನರು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಇಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು.

9 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಸೀಸೆರನ ಗು ಾಮ ಾಗಲು ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಸೀಸೆರನು ಾಚೋರಿನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ ಾಜನ ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. 10 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, ‘ ಾವು ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಮತು್ತ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರ ಸು; ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆರು ಾ್ಬಳ್, ಾ ಾಕ್, ಯೆಫಾ್ತಹ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ ಎಂಬವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರ ಸಿದನು. ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸಿಸಿದಿರಿ. 12 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ ಾ್ನಳಲು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಾಜ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. 13 ಇಗೋ, ನೀವು ಆಸೆಪಟು್ಟ
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ಆರಿಸಿದ ಾಜನು ಇಲಿ್ಲರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾತ್ರ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ: ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು.
ನೀವುಆತನಆ ಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವುಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವ ಾಜನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ,ಆತನುನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆನಿಮಗೂವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇಇರುವನು.

16 “ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಾಡುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲು ಾಡದೆ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳ. 17 ಈಗ ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ. ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ಗುಡುಗನು್ನ ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ಕೇಳಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಾಡಿದ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ ಎಂಬದನು್ನ ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅದೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು ಮತು್ತ
ಮಳೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಜನರುಯೆಹೋವನಬಗೆ್ಗಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನಬಗೆ್ಗ ಬಹಳಭಯಗೊಂಡರು.
19ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ ಾಗಿ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಾವು ಾಜನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಾಪಗ ಂದಿಗೆಮತೊ್ತಂದು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

20 ಸಮುವೇಲನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದೇನೊ ನಿಜ. ನೀವು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ

ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿರಿ. 21 ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡ ಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರವು

ಮತು್ತ ರ ಸ ಾರವು. ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
22 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ

ಸ್ವಂತ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾ ಹೆಸರಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ೕಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ

ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಡಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 25 ಆದರೆ ನೀವು ಂಡ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದದರೆಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13
ೌಲನು ಾಡಿದ ದಲ ತಪು ್ಪ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ನಂತರ, 2ಅವನು ಮೂರು ಾವಿರ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಾವಿರಗಂಡಸರು ಗುಡ್ಡ ಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಾದಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂಅವನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ಉಳಿದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.
ೌಲನು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರರನು್ನ ಅವರವರಮನೆಗಳಿಗೆಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
3 ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅವರ ಶಿಬಿರವಿದ್ದ ಗೆಬದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಈ

ವಿಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಬಿ್ರಯರು ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ೌಲನು, “ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
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ಕೇಳಿ, “ ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಯಕನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಈಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ತೆಸೇರಲು ಕರೆಹೋಯಿತು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ

ಹೋ ಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾವಿರ* ರಥಗಳಿದ್ದವು; ಆರು ಾವಿರ
ಅಶ್ವಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ನದಿದಂಡೆಯ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷು್ಟ ೕಧರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬೇ ಾವೆನಿನಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳ ಸಂಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 7ಇಬಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದ್ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗತೊಡಗಿದರು.

8 ಸಮುವೇಲನು ಾನು ೌಲನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ತೊಡಗಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು,
“ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ೌಲನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ೌಲನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು ಬಂದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು.

11ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. 12 ಾನು
ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ೕಚಿಸು ಾ್ತ, ‘ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಆದ
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆನು’ ” ಎಂದನು.

13 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ
ನೀನು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂತಹಮನುಷ ್ಯನು ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಹೊಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೊಸ ಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ನಂತರ
ಸಮುವೇಲನು ಎದು್ದ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟನು.
ಮಿ ಾ್ಮಷಿನ ಕದನ
ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ

ಹೋದರು. ೌಲನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದನು. ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು
ಜನರಿದ್ದರು. 16 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಶಿ ಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನ್ಯವು ಆಕ್ರಮಣ ಾ್ಕಗಿ ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಒಂದು
ಗುಂಪು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಒಫ್ರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಶುವಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿತು. 18 ಎರಡನೆ ಗುಂಪು ಈ ಾನ್ಯ
* 13:5: ಮೂರು ಾವಿರ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “30,000” ಎಂದಿದೆ.
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ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಗಡಿಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ರಸೆ್ತಯು ಜೆಬೋಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

19 ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾವ
ಕ ಾ್ಮರರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಬಹುದೆಂಬ
ಭೀತಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ತ ಾರಿಸುವ ವಸು್ತಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. 20 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾತ್ರ ಕಬಿ್ಬಣದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ, ಗುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡಲಿಗಳನು್ನ
ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕ ಾ್ಮರರು ನೇಗಿಲ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು 1/3 ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ದರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು;
ಸಲಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳವ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು 1/6 ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ದಿನ ೌಲನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಾರ ಹತಿ್ತರವೂ
ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ ಈಟಿ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಹತಿ್ತರ ಾತ್ರ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು.

23ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪುಮಿ ಾ್ಮಷಿನ ಕಣಿವೆಗೆ ಾವ ಾಗಿತು್ತ.

14
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು

1ಅಂದು ೌಲನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತತರುವಯುವಕನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
2 ೌಲನು ಮಿಗೊ್ರೕನಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಳಿಂಬೆ ಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.

ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದ ಕಣಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಜನರಿದ್ದರು. 3 ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಹೀಯನೂಒಬ್ಬನು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಏಲಿಯುಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಅಹೀಯನು ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು ಈ ಾಬೋದನ ಸೋದರ ಾದ ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗ. ಈ ಾಬೋದನು ಫೀನೆ ಾಸನಮಗ. ಫೀನೆ ಾಸನು ಏಲಿಯಮಗ.

ೕ ಾ ಾನನುಹೊರಟುಹೋದನೆಂಬುದುಜನರಿಗೆಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4ಆ ಾಗರ್ದಎರಡುಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು
ಉ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಗರ್ದ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಬೋಚೇಚ್ ಎಂದು ಹೆಸರು;
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಸೆನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 5 ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲು್ಲ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮಿ ಾ್ಮಷಿನ
ಕಡೆಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಬಂಡೆಗಲು್ಲ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಗೆಬದ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದವು.

6 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ಆ
ಹೊರದೇಶಿಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ. ಈ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಬಹುಶಃ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವೇ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ೕ ಾ ಾನನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಕನು, “ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾವಲು ಾರರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 9ಅವರು, ‘ ಾವುಬರುವತನಕನೀವುಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲ’ಎಂದುಹೇಳಿದರೆ, ಾವುನಿಂತಲೆ್ಲೕ
ನಿಲೊ್ಲೕಣ. ಾವುಮೇಲೆಹತಿ್ತಅವರಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದುಬೇಡ. 10ಆದರೆಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, ‘ನಮ್ಮಬಳಿಗೆ
ಹತಿ್ತ ಬನಿ್ನ’ಎಂದರೆ, ಾವುಅವರಬಳಿಗೆಹತಿ್ತ ಹೋಗೋಣ; ಾಕೆಂದರೆಅದುದೇವರಗುರುತು. ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅಥರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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11 ಹೀಗೆ ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾವಲು ಾರರು, “ಇಗೋ, ಇಬಿ್ರಯರು ಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 12 ಆ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನ. ಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸ ಾಯಕನಿಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಶಕೆ್ಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13-14 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಸ ಾಯಕನೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು ಅವರು ದಲ ಆಕ್ರಮಣದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬಂದವರೊಡನೆ ೕ ಾ ಾನನು ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನ ಸ ಾಯಕನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರು ಾ್ತ ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.

15 ಹೊರವಲಯದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗಿದರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಸಹ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು.

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ದಿಕು ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ
ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಾವಲು ಾರರು ನೋಡಿದರು. 17 ೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ,
“ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ. ಾರು ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಾಗ, ೕ ಾ ಾನನೂಅವನಸ ಾಯಕನೂಹೊರಗೆಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.
18 ೌಲನು ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. (ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇತು್ತ.) 19 ೌಲನು
ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಯನ ತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿದವು. ೌಲನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಂ ಾದನು. ಕೊನೆಯ ಾಗಿ ೌಲನು ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು, ಕೈಗಳನು್ನ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ೌಲನು ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
21ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ದಲಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರು ಈಗಲೂಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆ
ಆಗ ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ೌಲ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಕೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರೂಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಗಿಗ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಯುದ್ಧವು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಆಚೆಯ ತನಕ
ನಡೆಯಿತು. ೌಲನ ಬಳಿ ಒಟು್ಟ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ನಗರಗಳಿಗೂಯುದ್ಧವು ಹಬಿ್ಬತು.

ೌಲನು ಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ತಪು ್ಪ
24 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ದಿನ ಮತೊ್ತಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಳಲಿದ್ದರು

ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವ ಸೈನಿಕನೂಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

25-26ಯುದ್ಧವುನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದಅವರೆಲ್ಲ ಾಡಿನೊಳಗೆಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಇದ್ದ ಜೇನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೇನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ
ಬಳಲಿದ್ದರೂ ಆ ಜೇನನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ಭಯಅವರಿಗಿತು್ತ. 27ಆದರೆ
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ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಈ ಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದೂ್ದ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾ ಾನನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ. ಅವನು ಆ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಗೂಡಿನಲಿ್ಲ ಚುಚಿ್ಚ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಗೊಂಡನು.

28 ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ‘ಈ ದಿನ ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡುವವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಆದ ಾರಣವೇ ಸೈನಿಕರು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

29ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕಂಡ ೕ ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯುದೇಶಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದನು.
ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತಿಂದಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿತು. 30ಈದಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರುಮಿ ಾ್ಮಷಿನಿಂದಅ ಾ್ಯಲೋನಿನವರೆಗೂ
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು.

32 ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಷು್ಟ
ಹಸಿದಿದ್ದರೆಂದರೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆ
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ರಕ್ತವಿತು್ತ.
33 ಒಬ್ಬನು ೌಲನಿಗೆ, “ಜನರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತಸಮೇತ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ಅದು ಾಪವೇ ೌದು! ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಉರುಳಿಸಿದ

ನಂತರ 34 ಜನರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಯು್ದ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದೂ
ಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತ ಸಮೇತ ಾಗಿ ತಿಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ

ತಿಳಿಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ಾತಿ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಂದರು. 35 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ

ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಃ ೌಲನೇ
ಕಟಿ್ಟದನು.

36 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆನ್ನಟೊ್ಟೕಣ. ಅವರಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೈನಿಕರು, “ನಿನಗೆ ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾಜಕನು, “ದೇವರನು್ನ

ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ದೇವರನು್ನ, “ ಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಾವು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಾಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದಿನ
ೌಲನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.
38 ೌಲನು, “ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನೂ್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನಿ್ನ. ಈ ದಿನ ಾರು
ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ. 39 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸುವ ಯೆಹೋವ ಾಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೇ ಈ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವನು ಾಯಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

40 ಆಗ ೌಲನು, “ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲ. ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಕಡೆ
ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲ “ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂ ಾಗಲಿ, ಾ್ವಮಿ” ಎಂದರು.
41ಆಗ ೌಲನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಈದಿನ ನೀನು ನನಗೇಕೆ

ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಾ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಅದು ೌಲನಿಗೂ ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ಬಂದಿತು. ಜನರೆ ಾ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರು.

42 ೌಲನು, “ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನೋ ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ಚೀಟು ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೀಟು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಂದಿತು.
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43 ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಏನು ಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ೕ ಾ ಾನನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದೆನು. ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

44 ೌಲನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆಯೆಹೋವನುಬಹುಶಃನನಗೆಬಹಳಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಬಹುದು. ೕ ಾ ಾನನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ೌಲನಿಗೆ, “ಈದಿನಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಮ ಾವಿಜಯವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿದ
ೕ ಾ ಾನನು ಾಯಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ೕ ಾ ಾನನ ತಲೆಯ

ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು ಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ದೇವರು ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ
ರ ಸಿದರು. ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

46 ೌಲನುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಹೋ ಾಡುವನು
47 ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಾನು ಾಜನೆಂಬುದನು್ನ

ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನುಇಸೆ್ರೕಲಿನಸುತ್ತಲೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗ ಡನೆಅಂದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರೊಡನೆ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ, ಎದೋಮ್ಯರೊಡನೆ, ಚೋಬದ ಅರಸರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಾನು ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 48 ೌಲನು
ಬಹಳಧೈಯರ್ ಾಲಿ. ಅವನುಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

49 ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ೕ ಾ ಾನ್, ಇಷಿ್ವ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ೌಲನ ಹಿರಿಯ
ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೇ ಾಬ್, ೌಲನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೀಕಲ್. 50 ೌಲನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಅಹೀನೋವಮ್. ಅಹೀನೋವಮಳ ತಂದೆ ಅಹೀ ಾಚ.
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ೌಲನ ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿ. ನೇರನು ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. 51 ೌಲನ

ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನೂ ಅಬೆ್ನೕರನ ತಂದೆ ಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನಮಕ್ಕಳು.
52 ೌಲನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ೌಯರ್ದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದನು.
ೌಲನು ವೀರನ ಾ್ನಗಲಿ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾ ಾಗ ಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ,ಅಂತಹವರನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಅವರನು್ನ ಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

15
ೌಲನಿಂದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಶನ

1 ಒಂದು ದಿನ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ.

3 ಈಗ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡು. ನೀನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೌಲನು ತೆ ಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಭೂಸೈನಿಕರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇತರ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.
6 ೌಲನು ಕೇನ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ಯರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

7 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಹವೀ ಾದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಶೂರಿನವರೆಗೂ ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. 8 ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 9 ಹೀಗೆ ೌಲನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಅ ಾಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ
ಆಡಿನ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಾದುದನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಾದುದನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು

10 ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 11ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಾನು ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟ್ಟನು.

12 ಸಮುವೇಲನು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮೇಲೆದು್ದ, ೌಲನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ತನ್ನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಮೆರ್ಲ್
ಎಂಬಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ನಂತರ ೌಲನು ಕೆಲವುಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ೌಲನುಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಪಶುಗಳನು್ನ

ಪ್ರಥಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ; ಾನುಯೆಹೋವನಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಶಬ್ದವೇನು? ದನಕುರಿಗಳ ಶಬ್ದವು
ಕೇಳುತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ!” ಎಂದನು.

15 ೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದುದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾವುಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
16 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದನು.
ೌಲನು. “ಸರಿ, ತಿಳಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

17ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ದಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾದೆ. 18 ಆತನು ನಿನಗೆ, ‘ಹೋಗು
ದುಷ್ಟ ಾದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲುಬಯಸಿದೆ. ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದುಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ೌಲನು, “ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದೆ. ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ ಾನು ಹೋಗಿ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಾನು ತಂದೆನು. ಅವನೇ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗ.
21 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕರು ಉತ್ತಮ ಾದ
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಆದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವುದು ಹೆಚು್ಚ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗಿದೆ?
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ? ಯಜ್ಞಗಳೇ? ಇಲ್ಲವೆಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ? ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಟಗರುಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 23 ಅವಿಧೇಯತೆಯು
ಾಟಮಂತ್ರಗಳಷೆ್ಟೕ ಾಪಪೂರಿತ ಾದುದು. ಂಡುತನದಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡುವುದು
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ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಷೆ್ಟೕ ಾಪಪೂರಿತ ಾದುದು. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಆಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡಿದೆ. 25ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾ, ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
26 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು

ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿರುವೆ. ಈಗ ಆತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜತ್ವದಿಂದ
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಲು ತಿರುಗಿ ಾಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಎಳೆದನು. ಮೇಲಂಗಿಯು ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದೆ. ಇದೇರೀತಿ ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನಿ್ನಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹರಿದು ಾಕಿದನು. ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತ. 29 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಸವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ ಇರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಪದೇಪದೇ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆದುರು ಮತು್ತ ಾಯಕರೆದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು”

ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 31ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ೌಲನು ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು.

32 ಸಮುವೇಲನು, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾಗನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅ ಾಗನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

ಅ ಾಗನು, “ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು.
33ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅ ಾಗನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ ಾಯಂದಿರಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಈಗನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು”ಎಂದುಹೇಳಿಅ ಾಗನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಡಿದು ಾಕಿದನು.

34 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ೌಲನು ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 35 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ೌಲನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಸಂ ಾಪಪಟ್ಟನು.

16
ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ೌಲನಿ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಶೋಕಿಸುವೆ? ಾನು ೌಲನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜತ್ವದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಾ. ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷಯನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಷಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾನು ಅವನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನುಹೊರಟರೆ ೌಲನಿಗೆಈಸುದಿ್ದಯುತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗಅವನುನನ್ನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
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ಯೆಹೋವನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
‘ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 3ಯಜ್ಞ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಇಷಯನನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಾನು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ತೋರಿಸಿದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಸಮುವೇಲನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡು, “ನಿನ್ನ
ಆಗಮನವು ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು, “ ೌದು, ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಯಜ್ಞ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಇಷಯನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅವರನು್ನ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
ಾಗಿಗ ಾಗಲು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು.
6 ಇಷಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂ ಾಗ, ಸಮುವೇಲನು ಎಲೀ ಾಬನನು್ನ ನೋಡಿದನು.

ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ೕಚಿಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿರುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅವನೇ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀ ಾಬನ ಎತ್ತರವ ಾ್ನಗಲಿ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ
ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ
ಹೃದಯವನೆ್ನೕ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಇಷಯನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು
ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅನಂತರ ಇಷಯನು ಶಮ್ಮನನು್ನ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು,
“ಯೆಹೋವನು ಇವನನೂ್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

10 ಇಷಯನು ತನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು,
“ಯೆಹೋವನು ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

11ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನು್ನ, “ನಿನಗೆ ಇರುವಮಕ್ಕಳು ಇಷೆ್ಟ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇಷಯನು, “ಇಲ್ಲ, ನನಗೆಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಿರಿಯಮಗನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಕುರಿಮೇಯಿಸುವದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸು. ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಹೇಳು. ಅವನು ಬರುವತನಕ
ಾವುಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12ಇಷಯನು ಕಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವ ಾದರೋ ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ

ಸುಂದರನೇತ್ರನೂ ನೋಟಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಮೇಲೆದು್ದ ನಿಲು್ಲ, ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಇವನನೆ್ನೕ ಾನು

ಆರಿಸಿದು್ದ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
13 ಸಮುವೇಲನು ಎಣೆ್ಣಯಿದ್ದ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ

ಇಷಯನ ಕಿರಿಮಗನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಸೋದರರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸುರಿದನು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವುಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿತು. ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾಮಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು
14ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ದು ಾತ್ಮ ಂದನು್ನ
ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಾಡಿತು. 15 ೌಲನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದು ಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ. 16 ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವು ಾದರೆ,
ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವವನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ದು ಾತ್ಮವು
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ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸಿದರೆ, ದು ಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನಿನಗೆ
ಉಪಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ೌಲನು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವವನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಇಷಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಇಷಯನ ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೋ ಾಟ ಾರ; ಅವನು ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ರಣಶೂರನೂ ರೂಪವಂತನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ೌಲನು ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಇಷಯನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಾವೀದನೆಂಬ ಮಗನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯು ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಇಷಯನು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ೌಲನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
21 ಾವೀದನು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸ ಾಯಕ ಾದನು. 22 ತರು ಾಯ
ೌಲನು ಇಷಯನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

23 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ, ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆಉಪಶಮನ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

17
ಗೊ ಾ್ಯತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದೇಶದ ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸೋಕೋವಿಗೂ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸ್ದಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ೌಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಏ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನ ಸೈನಿಕರು ಾ ಾಗಿನಿಂತು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. 3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಒಂದು
ಗುಡ್ಡದಮೇಲೂಇಸೆ್ರೕಲರುಮತೊ್ತಂದು ಗುಡ್ಡದಮೇಲೂನಿಂತರು. ಕಣಿವೆಯುಆಎರಡು ಗುಡ್ಡಗಳಮಧೆ್ಯ
ಇದಿ್ದತು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೀರ ೕಧನಿದ್ದನು. ಆತನು ಗತ್ ಊರಿನವನು.
ಗೊ ಾ್ಯತನು ಒಂಭತು್ತ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು.
5 ಅವನು ಾಮ್ರದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಪು ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಾಮ್ರದ
ಕವಚವನು್ನ ಅವನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತೆದು ೌಂಡ್ ಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಾಲುಗಳಿಗೂ ಾಮ್ರದ ಕವಚವನು್ನ ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವನು ಹೆಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಮ್ರದ ಈಟಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ಗೊ ಾ್ಯತನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇ ಾರರ ಗುಂಟೆಯ ಾತ್ರದಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಬಜಿರ್ಯ
ಅಲಗಿನ ಾರವುಹದಿನೈದು ೌಂಡ್ ಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದ ಅವನಸ ಾಯಕನು
ಅವನಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

8 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು,
“ನೀವೆಲ್ಲ ಾ ಾಗಿನಿಂತುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀವು ೌಲನ ಸೇವಕರು. ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು,
ನೀವು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿ ನನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿ. 9 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ಾವು
ಅಂದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ,
ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು.

10ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು, “ಈ ದಿನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು
ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
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11 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಗೊ ಾ್ಯತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಾವೀದನುಯುದ್ಧರಂಗದಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬರುವನು
12 ಾವೀದನು ಇಷಯನಮಗ. ಇಷಯನುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಎಫಾ್ರತ ವಂಶದವನು.

ಇಷಯನಿಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ೌಲನ ಾಲ ಾ್ಕಗಲೇ ಇಷಯನು ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಇಷಯನ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಲೀ ಾಬನು
ದಲನೆಯ ಮಗ. ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಶಮ್ಮನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ. 14 ಾವೀದನು

ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಾದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು.
15ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ತಂದೆಯಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

16ಪ್ರತಿದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಹೊರಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲ್ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ರೀತಿ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಹೀ ಾಳಿಸಿದನು.

17ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ಬೇಯಿಸಿದಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಾಳುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 18 ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ಹತು್ತ ಉಂಡೆ ಗಿಣ್ಣನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ೕಮ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅವರು ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ. 19 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಂತೆ ೌಲನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಏ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಾವೀದನು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕುರುಬನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಲು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಇಷಯನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಾವೀದನು ಆ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಾವೀದನು ತನ್ನ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು.
21ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಾಲು ಾ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಾವೀದನು ಾನು ತಂದಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಾವಲು ಾರನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗತ್ ದೇಶದ ಗೊ ಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ರಣವೀರನು ಆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನು ಎಂದಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ ಆಭರ್ಟವು ಕೇಳಿಸಿತು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
25ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನು, “ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ! ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ! ಆ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ೌಲನು ಅ ಾರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ
ವಂಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ
ಅಪನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವೇನು? ಈ ಗೊ ಾ್ಯತ ಾ್ಯರು? ಇವನು
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ. ಗೊ ಾ್ಯತನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ?”
ಎಂದನು.

27 ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
28 ಾವೀದನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಎಲೀ ಾಬನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಎಲೀ ಾಬನು ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾರ ಬಳಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವೆ? ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏಕೆ
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ಬಂದಿರುವೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ
ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ ಾನೇನು ಾಡಿದೆ? ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಕೇವಲ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಾವೀದನು ಬೇರೆ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರಿಗೂ ಅದೇ

ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಸಹ ಅದೇಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
31 ಾವೀದನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನಿಗೆ
ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದರು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆತರಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.

32 ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ಜನರು ಗೊ ಾ್ಯತನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ಾನು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ೌಲನು, “ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊ ಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಬ

ಸೈನಿಕನೂ ಅಲ್ಲ! ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
34ಆದರೆ ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದ.

ಸಿಂಹ ಾಗಲಿ ಕರಡಿ ಾಗಲಿಬಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 35ಆದನು್ನ ಾನು
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ. ಾನು ಆ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ, ಅದರ ಾಯಿಂದ
ಕುರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅದರ ಗಡ್ಡ ಹಿಡಿದು
ಹೋ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದನು. 36 ಾನು ಒಂದು ಸಿಂಹವನೂ್ನ ಒಂದು ಕರಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಅನ್ಯದೇಶಿಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾಯಲೇಬೇಕು. 37 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿಂಹದಿಂದಲೂ ಕರಡಿಯಿಂದಲೂ ರ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಗೊ ಾ್ಯತನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು,ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ೌಲನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. ೌಲನು ಾಮ್ರದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ
ಾವೀದನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಕವಚವನು್ನ ಾವೀದನ ಮೈಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.

39 ಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸು ಾ್ತಡಿದನು. ೌಲನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಾವೀದನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನಿಗೆ ಅಂತಹ ಾರದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ
ಅ ಾ್ಯಸವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನನಗೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಹೇಳಿಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 40 ಾವೀದನು
ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಯಲು ಬಳಸುವ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡು ಕವಣೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.
ನಂತರ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
41 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು (ಗೊ ಾ್ಯತನು) ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನ

ಮುಂದೆ ಅವನ ಸ ಾಯಕನು ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಹೋದನು. 42 ಗೊ ಾ್ಯತನು
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕನು. ಾವೀದನು ಸೈನಿಕನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ಯತನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
ಾವೀದನು ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸುಂದರಯುವಕ ಾಗಿದ್ದನು. 43ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಈದೊಣೆ್ಣ ಏತ ಾ್ಕಗಿ?
ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಗೊ ಾ್ಯತನು
ತನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. 44 ಗೊ ಾ್ಯತನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾ
ಇಲಿ್ಲಗೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

45 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೆ, “ನೀ ಾದರೋ ಖಡ್ಗ, ಈಟಿಮತು್ತ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಾ ಾದರೋ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ! ನೀನು ಹೀ ಾಳಿಸಿದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ. 46 ಇಂದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ಾನು
ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಸಹ ಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೆಲ್ಲ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು! 47ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಾವೀದನೂ
ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿದನು.

49 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದನು. ಅದನು್ನ ಅವನು ಕವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದನು. ಕವಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಬೀಸಿದ ಕಲು್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಹಣೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲ ಅವನ
ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಳ ಾದ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಗೊ ಾ್ಯತನು ಬೋರ ಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.

50ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಕವಣಿಯಒಂದೇ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು! ಾವೀದನು
ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 51 ಾವೀದನು ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಾಕಿದನು. ಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಾಯಕನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರು ಆಭರ್ಟ ಾಡು ಾ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಗತ್ ನಗರದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳ ವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು
ಅನೇಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರ ಶವಗಳು ಾರಯಿಮಿನ ಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಗತ್ ಮತು್ತ
ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗಳವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 53 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
54 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನ ತಲೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. ಾವೀದನುಅವನ

ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೌಲನು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆದರ ಾರಂಭಿಸಿದನು
55 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿದ್ದನು್ನ ೌಲನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನ

ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ, “ಆಯುವಕನ ತಂದೆ ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,ಅವನು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
56ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆಯುವಕನ ತಂದೆ ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚು್ಚ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
57 ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ, ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನನು್ನ ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ

ಕರೆತಂದನು. ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದನು.
58 ೌಲನು, “ಯುವಕನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಾವೀದನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಇಷಯನಮಗ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರು ಆತಿ್ಮೕಯ ಗೆಳೆಯ ಾದರು

1 ಾವೀದನು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ ಬಳಿಕ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂ ಾದನು.
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಷೆ್ಟೕ ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 2 ೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ

ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ೕ ಾ ಾನನು ಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ
ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.
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ೌಲನು ಾವೀದನಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು
5 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನು

ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯಶ್ವಸಿ ಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ೌಲನಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂಇತರರಿಗೂಸಂತಸವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿತು! 6 ಾವೀದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಡೋಲು ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಕೇಕೆ ಾಕಿ ನಗು ಾ್ತ ನತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇವನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7ಹೆಂಗಸರು,

“ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು”

ಎಂದು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಹೆಂಗಸರ ಈ ಾಡಿನಿಂದ ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು ಮತು್ತ ರೋಷಗೊಂಡನು.

“ ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಇವರು ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಇವನಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು.

“ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು” ಎಂದು ಾಡಿದ ಹೆಂಗಸರ ಾತುಗಳಿಂದ ೌಲನು
ಚಿಂತೆಗೀ ಾದನು. 9 ೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು
10 ಾರನೆಯದಿನ,ದೇವರಿಂದಬಂದದು ಾತ್ಮವು ೌಲನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಾವೀದನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಈಟಿಯಿತು್ತ. “ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು
ಾವೀದನನು್ನ ತಿವಿಯುವೆ” ಎಂದು ಅವನು ೕಚಿಸಿ ಎರಡು ಾರಿ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು. ಆದರೆ
ಾವೀದನು ಎರಡು ಸಲವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.
12 ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೀದನ ತೆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ

ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ತನಿ್ನಂದ ದೂರಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ
ಒಂದು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ತೆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಎಲ್ಲದರಲೂ್ಲ
ಯಶ್ವಸಿ ಾದನು. 15 ಾವೀದನು ಬಹಳ ಾಗಿಯಶ್ವಸಿ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಭಯಪಟ್ಟನು. 16 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲ ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.
ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.

ೌಲನಮಗ ಂದಿಗೆ ಾವೀದನಮದುವೆ
17ಆದರೆ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಾವೀದನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ೌಲನುಒಂದು

ಉ ಾಯವನು್ನ ಹೂಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳು ಇ ಾ್ದಳೆ. ಾನು ಅವಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗುವೆ. ನೀನು ನನಗೆ
ಮಗನಂತಿರುವೆ! ನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಇದೊಂದು ೕಸ ಾಗಿತು್ತ. “ಈಗ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬದು ೌಲನ ನಿಜ ಾದ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.

18ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ಪ್ರಮುಖ ಕುಲದವನೂ ಅಲ್ಲ; ಪ್ರಮುಖ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಲ್ಲ! ಾಜನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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19 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೇ ಾಬಳಿಗೆ ಾವೀದನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವ ಾಲ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನು
ಅವಳನು್ನ ಮೆಹೋಲದ ಅದಿ್ರೕಯೇಲನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

20 ೌಲನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು. ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ಜನರು ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನಿಗೆ ಇದು ಸಂತಸವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.
21 ೌಲನು, “ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಮೀಕಲಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾವೀದನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಲು ಾನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೌಲನು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಮಗಳನು್ನ ಇಂದು ಮದುವೆ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ. ‘ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು.

23 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾಜನ
ಅಳಿಯ ಾಗುವುದು ಸುಲಭವೆಂದು ನೀವುತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? ಾಜನಮಗಳಿಗೆಕೊಡಲುನನ್ನ ಹತಿ್ತರಹಣವೇ
ಇಲ್ಲ! ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವ, ಾ ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೌಲನಿಗೆಹೇಳಿದರು. 25 ೌಲನುಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ಾಜನಮಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ೌಲನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ
ಮೇಲೆಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅವನಮಗಳನು್ನಮದುವೆ ಾಗಲು ಕೊಡಬೇ ಾದದ ಣೆ
ಏನೆಂದರೆ ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.
ೌಲನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಉ ಾಯ ಇ ಾಗಿದಿ್ದತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ೌಲನು ಾವಿಸಿದ್ದನು.
26 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಾವೀದನು ಾಜನ

ಅಳಿಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಾಯರ್ನಿರತ ಾದನು.
27 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು
ಇನೂ್ನರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಜನ
ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದಮೀಕಲಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 28ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನೊಂದಿಗಿರುವುದನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಾದಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ೌಲನು
ಗಮನಿಸಿದನು. 29ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಭಯಪಟ್ಟನು. ೌಲನು ಆ ಾಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ
ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು.
30 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ
ಾವೀದನು ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು ೌಲನ ಒಬ್ಬ ಯಶಸಿ್ವ ಾದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು! ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದನು.

19
ೕ ಾ ಾನನಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಸ ಾಯ

1 ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ೕ ಾ ಾನನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು! ೌಲನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ,
ಹೊಲದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ. 3 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅಡಗಿರುವ
ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಾವು ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

4 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನ
ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಾಜ. ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
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ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ.
ಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ. 5 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ
ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ತನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಪಣ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು
ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ. ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ನೀನು ಏಕೆ ಬಯಸಿರುವೆ? ಅವನು ನಿರಪ ಾಧಿ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವ ಾರಣವೂ
ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ೕ ಾ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ೌಲನು ಕೇಳಿ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಾವೀದನು ದಲಿನಂತೆ

ೌಲನ ತೆಗಿದ್ದನು.

ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನಮರುಪ್ರಯತ್ನ
8ಯುದ್ಧವು ಮತೆ್ತ ಬಂದಿತು. ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ

ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 9ಆದರೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ದು ಾತ್ಮವು ೌಲನಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ೌಲನು ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ೌಲನ ಈಟಿಯು ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದತು. 10 ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ
ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಸರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಟಿಯು ಗೋಡೆಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿತು. ಾವೀದನು
ಆ ದಿನ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು.

11 ೌಲನು ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ
ಾಯ್ದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ
ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು.
12 ನಂತರ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಸಿದಳು. ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದನು. 13ಮೀಕಲಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಹೋತದ ಕೂದಲನೂ್ನ ಅಂಟಿಸಿದಳು.

14 ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮೀಕಲಳು,
“ ಾವೀದನಿಗೆ ಹು ಾರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

15 ಸಂದೇಶಕರು ಹೋಗಿ ೌಲನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಮತೆ್ತ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ! ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಅವನನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ! ಾನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಸಂದೇಶಕರು ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಳಗಡೆ
ಹೋ ಾಗ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವೆಂಬುದೂ ಅದರ ಕೂದಲು ಕೇವಲ ಹೋತದ
ಕೂದಲೆಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

17 ೌಲನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನೀನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ! ಾವೀದನು ಓಡಿಹೋದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು
ಮೀಕಲಳು ೌಲನಿಗೆ, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವು ಾಗಿ
ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾಮದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದ

18 ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ೌಲನು ತನಗೆ
ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾವೀದನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನು

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.
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19 ಾವೀದನು ಾಮದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 20 ಾವೀದನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ತರಲು ೌಲನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೇವ ಾತ್ಮವು
ಸಂದೇಶಕರಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು.

21 ೌಲನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಇತರ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು,
ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 22 ಕಡೆಯ ಾಗಿ ೌಲನೇ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲ ಕಣದ
ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಾವಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಅವನು ಬಂದು, “ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ ಾವೀದ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು, “ ಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23ನಂತರ ೌಲನು ಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವ ಾತ್ಮವು ೌಲನಮೈಮೇಲೂ

ಬಂದಿತು. ಅವನೂ ಪ್ರ ಾದಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಾಮದ ಾಳೆಯದವರೆಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ
ಹೋದನು. 24ನಂತರ ೌಲನು ಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಸಮುವೇಲನಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ೌಲನೂ ಸಹ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಂದು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ೌಲನು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಮಲಗಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು, “ ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ?” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

20
ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಒಪ್ಪಂದ

1 ಾವೀದನು ಾಮದ ಾಳೆಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು. ಾವೀದನು ೕ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಾಡಿರುವ ತಪೆ್ಪೕನು? ನನ್ನ ಅಪ ಾಧವೇನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ೕ ಾ ಾನನು, “ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ! ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸೇ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು,
‘ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಲೇ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ದುಃಖಪಟು್ಟ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ಾವಿಗೆ ಬಹು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ೕ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಬಯಸುವ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾಡಲು ಾನು ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಾವೀದನು, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಹಬ್ಬ, ಾನು ಾಜನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು.
6 ಾನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯುಗಮನಿಸಿದರೆಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವೀದನುಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನತನ್ನಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ತೆಯಿರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂದು ಹೇಳು. 7 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ‘ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು’ ಎಂದರೆ ಾನು ಬದುಕಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ.
8 ೕ ಾ ಾನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರಲಿ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು! ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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9 ೕ ಾ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಉ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
11ಆಗ ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಾವೀದನು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

12 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಈ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಾವನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನೊ ಇಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಾನು ಮೂರು ದಿನಗ ಳ ಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಡದೆ
ಹೋದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ
ತೆಯೂ ಇರಲಿ. 14 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ದ ಾಳು ಾಗಿರು. 15 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ

ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿರಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 16 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನ ಕುಟುಂಬವು ಾವೀದನಿಂದ
ಅಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗಲಿ. ಾವೀದನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಂದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿಸಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು
ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟ ಾವೀದನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದೆ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

18 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಳೆಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಔತಣ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವು ಾಲಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಕಂಡು, ನೀನು ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. 19ಈ ತೊಂದರೆಯು
ಆರಂಭ ಾ ಾಗ ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ್ದ ೕ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹೋಗು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತರು. 20ಮೂರನೆಯ ದಿನ, ಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ
ಹೊಡೆಯುವವನಂತೆ ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 21ನಂತರಆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಬರಲು ಹುಡುಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂಒಳಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬಹು ದೂರ
ಹೋಗಿರುವೆ! ಾಣಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಾವ ಅ ಾಯವೂಇಲ್ಲ. 22ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಯಿರುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ ಾಣಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲವೆ. ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ’
ಎಂದು ಹೇಳುವೆ. ಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ದೂರ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 23ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಯೆಹೋವನು
ಸ ಾ ಾಲ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ನಂತರ ಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.
ಔತಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ವತರ್ನೆ
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಔತಣದ ಸಮಯವು ಬಂದಿತು. ಾಜನು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತನು. 25 ಾಜನು ಾನು
ಾ ಾಗಲೂಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆಗೋಡೆಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ೕ ಾ ಾನನು ೌಲನ

ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ೌಲನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು
ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. 26 ೌಲನು ಆ ದಿನ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳದೆ, “ ಾವೀದನಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಂದು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು.
27 ಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು ಮತೆ್ತ
ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ ಮತು್ತ ಇಂದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ

ಔತಣಕೆ್ಕ ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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28 ೕ ಾ ಾನನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ತನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 29 ‘ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರದವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನಗೂ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ಗೆಳೆಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆನನ್ನ ಸೋದರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆಅವ ಾಶಕೊಡು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.’ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವೀದನು ಾಜನ ಊಟದ ಮೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾಸಿಯಮಗ.
ನೀನೂ ಅವಳಂತೆಯೇ ಅವಿಧೇಯ. ನೀನು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವೆ. 31 ಇಷಯನ ಮಗ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು
ಾಜ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ!
ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ತಮನುಷ ್ಯ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾವೀದನನು್ನ ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಅವನು ಾಡಿದ ತ ಾ್ಪದರೂ
ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

33 ಆದರೆ ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಟಿಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನು.
ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ದೃಢನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ೕ ಾ ಾನನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 34 ೕ ಾ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಊಟದ ಮೇಜನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಮತು್ತ ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆ ದಿನ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಅವನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ೌಲನು
ಾವೀದನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ದುಃಖಿಸಿದನು.

ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ಬೀ ್ಕಡುಗೆ
35 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ೕ ಾ ಾನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಒಬ್ಬ ಾಲಕನನು್ನ

ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 36 ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಾಲಕನಿಗೆ, “ ಾನು ಪ್ರ ೕಗಿಸುವ
ಾಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾಲಕನು ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು,
ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಾಲಕನ ಆಚೆಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದನು. 37 ಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ

ಾಲಕನು ಹೋದನು. ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು, “ ಾಣಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38ನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು, “ಬೇಗ ಹೋಗು! ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ! ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಡ!”
ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿದನು. ಆ ಾಲಕನು ಾಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು.
39 ಅಲಿ್ಲ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಾಲಕನಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಾವೀದರಿಗೆ
ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 40 ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಲಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ
ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಾಲಕನಿಗೆ, “ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಾಲಕನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಾವೀದನು ಾನು ಅಡಗಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಾವೀದನು ೕ ಾ ಾನನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಾವೀದ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರು ಪರಸ್ಪರ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು,
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅತ್ತರು. ಾವೀದನು ೕ ಾ ಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅತ್ತನು.

42 ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಾವಿಬ್ಬರೂ ಗೆಳೆಯ ಾಗಿರಲು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.

21
ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು
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1ನಂತರ ಾವೀದನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾವೀದನು
ನೋಬ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು.
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಭಯದಿಂದ

ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದೇಕೆ? ಬೇರೆ ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ ಾಜನು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನು. ಅವನು
ನನಗೆ, ‘ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವು
ಾರಿಗೂತಿಳಿಯಕೂಡದು’ಎಂದುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆನನ್ನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು

ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3ಈಗ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಆ ಾರವಿದೆ ೕ? ನನಗೆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಾಜಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿ ಾ ಾರಣ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು” ಎಂದನು.

5 ಾವೀದನು ಾಜಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಾ ಾರಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಶುಚಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಾಯರ್ವು ವಿಶೇಷ ಾದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಅಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯೇ
ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಹೊರ ತೆಗೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೊಸ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.

7 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ದಿನ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯನು.
ದೋಯೇಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ೌಲನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುವವರಿಗೆ
ದೋಯೇಗನು ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.

8 ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಖಡ್ಗ ಾಗಲಿ ಭಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಇದೆಯೇ? ಾಜನ
ಾಯರ್ ಾರವು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಾದುದು. ಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲೀ ಇತರ
ಆಯುಧವ ಾ್ನಗಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಾಜಕನು, “ಇಲಿ್ಲರುವುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗ ಂದೇ. ಏ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನಿಂದ ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಖಡ್ಗವೇ ಅದು. ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ
ಎ ೕದಿನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು, “ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಮ ಾದ ಬೇರೊಂದು ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲ!”
ಎಂದನು.

ಾವೀದನು ಗತ್ ಗೆ ಹೋದನು
10 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಗತ್ ಗೆ ಾಜ ಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

11 ಆಕೀಷನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಾವೀದನ ಆಗಮನ ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಇವನು ಾವೀದನು,
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಾಜನು. ಇವನನು್ನ ಕುರಿತೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಇವನಿ ಾಗಿ ಾಡಿ
ಕುಣಿಯು ಾ್ತರೆ.

‘ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!’

ಎಂಬಈ ಾಡನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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12ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವೀದನು ಗತ್ ನ ಾಜ ಾದ ಆಕೀಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಆಕೀಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಾ್ವರದ ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲೆ
ಉಗುಳಿದನು;ಅವನ ಲು್ಲ ಗಡ್ಡದವರೆಗೂ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

14ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ! ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಏಕೆ ಕರೆತಂದಿರಿ? 15ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹುಚ್ಚರಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಡುವಹುಚಾ್ಚಟವನು್ನ ಾನು ನೋಡಲೆಂದು
ಕರೆ ತಂದಿರುವಿರೋ? ಇವನು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ”ಅಂದನು.

22
ಾವೀದನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದನು

1 ಾವೀದನು ಗತ್ತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದು ಾ್ಲಮ್ಗವಿಗೆಓಡಿಹೋದನು. ಾವೀದನುಅದು ಾ್ಲಮಿನಲಿ್ಲರುವುದು
ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.
2 ಾವೀದನ ತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು, ಾಲ ಾರರು ಮತು್ತ
ಅತೃಪ್ತ ಾದವರು ಾವೀದನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಯಕ ಾದನು.
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.
3 ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ೕ ಾಬಿನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನು ೕ ಾಬ್
ಾಜನಿಗೆ, “ದೇವರು ನನಗೇನು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ, ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
4 ಾವೀದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೕ ಾಬ್ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಬಿಟ್ಟನು. ಾವೀದನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಅವನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.

5 ಆದರೆ ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರಬೇಡ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಹೆರೆತ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ೌಲನಿಂದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದ ಾಶನ
6 ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಗಿಬೆಯ

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ೌಲನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಭಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ೌಲನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ೌಲನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ,
“ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಜನರೇ, ಕೇಳಿ! ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನಿಮಗೆ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? ಾವೀದನು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಬಡಿ್ತ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿ ಾ? 8 ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಸಂಚುನಡೆಸುತಿ್ತರುವಿರಿ! ನೀವು ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ! ಅವನು ಇಷಯನ ಮಗನ ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ಮಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಡಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ೕ ಾ ಾನನು
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ! ಈಗ ಾವೀದನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೋಯೇಗನು,
“ ಾನು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಇಷಯನ ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಾವೀದನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದನು. 10 ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆಗ ಾಜ ಾದ ೌಲನು ಾಜಕನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆತರಲು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
ೌಲನು, ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನೂ್ನ ಕರೆತರಲು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಂಧುಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
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ಬಂದರು. 12 ೌಲನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ಆಗಲೀ, ಾ್ವಮಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
13 ೌಲನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ಇಷಯನ ಮಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ೕಜನಗೆಳನು್ನ

ಏಕೆ ಾಡಿದಿರಿ? ನೀನು ಾವೀದನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟ! ನೀನು ಅವನಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ. ಈಗ ಾವೀದನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ ಾವೀದನು ನಿನಗೆಬಹಳನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನಷು್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನಿನ್ನ

ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ. ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ
ದಳಪತಿ. ಾವೀದನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ೌರವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ ಅದು ದಲನೆಯ ಸಲವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ
ಮೇ ಾಗಲಿ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಡ. ಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ಈಗ ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ ೕ ಅದು ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16ಆದರೆ ಾಜನು, “ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯಲೇಬೇಕು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ನಂತರ ಾಜನು ತನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿ. ಅವರು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾವೀದನು ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ
ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನು

ದೋಯೇಗನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ಹೋಗಿ ಆ ದಿನ ಎಂಭತೆದು ಮಂದಿ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದನು.
19 ನೋಬ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾಜಕರ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ದೋಯೇಗನು ನೋಬ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ
ಜನರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹಸುಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ದೋಯೇಗನು ಅವರ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು.

20 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಾವೀದನ ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. 21ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕರನು್ನ ೌಲನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನೆಂದು ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ಾವೀದನು

ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ ಆ ದಿನ ನೋಬ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ.
ಅವನು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ! ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬದಮರಣಕೆ್ಕ ಾನೇ ಾರಣ.
23ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವಮನುಷ ್ಯ ಬಯಸಿರುವನೋಅವನುನನ್ನನು್ನ ಸಹಕೊಲ್ಲಲುಬಯಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರು. ಆಗ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ಕೆಯೀ ಾದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು

1ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೆಯೀ ಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಕಣದಿಂದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಾವೀದನು, “ ಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲೇ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. ಕೆಯೀ ಾವನು್ನ

ರ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದರೆ ಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಹೆದರಿರುವೆವು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವೆಲಿ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ಹೋದರೆ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೆದರುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ೕಚಿಸು”
ಎಂದರು.

4 ಾವೀದನು ಮತೆ್ತಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಹೀಗೆ
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಾವೀದನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
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ಹೋ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಹಸುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಕೆಯೀ ಾದ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು. 6 (ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಏ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.)

7 ಾವೀದನು ಈಗ ಕೆಯೀ ಾದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನು, “ದೇವರು
ಾವೀದನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ! ಾವೀದನು ಾ ಾಗಿಯೇ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು,
ಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಾಗೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸ ಾಕೆಗಳಿಂದ ಬೀಗ ಾಕಬಲ್ಲ ಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ೌಲನು ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದನು.
ಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡರು.
9 ೌಲನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ
ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ಎ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದನು.
10 ಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ೌಲನು ನನ ಾಗಿ ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ

ಬರು ಾ್ತನೆಂಬುದೂ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯಿತು. 11 ೌಲನು ಕೆಯೀ ಾಕೆ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆಯೇ? ಕೆಯೀ ಾದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆಯೇ? ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ! ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12ಅನಂತರ ಾವೀದನು, “ಕೆಯೀ ಾದಜನರುನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ೌಲನಿಗೆಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆಯೇ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀ ಾವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರುನೂರು ಜನರಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಕೆಯೀ ಾದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂಬುದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು
14 ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ೌಲನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು, ಆದರೆ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲುಯೆಹೋವನು
ೌಲನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
15 ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾವೀದನು ಹೆದರಿದ್ದನು. 16 ಆದರೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಹೋರೆಷಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ,
17 “ಹೆದರಬೇಡ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗುವೆ! ಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ೕ ಾ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಹೋರೆಷಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.
ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಜೀಫಿನ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು

19 ಜೀಫಿನ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಹೋರೆಷಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಜೆಸಿ ೕನಿನ ದ ಣಕಿ್ಕರುವ
ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಈಗ ಾಜನೇ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಾವ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ
ಬಂದುಬಿಡು. ಾವೀದನನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ೌಲನು, “ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
22 ಹೋಗಿ, ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಾವೀದನು ಎಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿದವರು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಯುಕಿ್ತವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
23 ಾವೀದನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವುಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದು
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ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅನಂತರ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾವೀದನು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೆ,
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ನಂತರ ಜೀಫಿನ ಜನರು ಜೀಫಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ೌಲನು ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾ ೕನ್ ಅರಣ್ಯದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಜೆಸಿ ೕನಿನ

ಮರಳು ಾಡಿನ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. 25 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನನು್ನ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನೆಂದು
ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಾವೀದನು ಾ ೕನಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕಡಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಾ ೕನಿನ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

26 ೌಲನು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮತೊ್ತಂದು
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾವೀದನು ೌಲನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ತವಕಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ
ಜನರೊಡನೆ ಬಂಧಿಸಲು ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಆದರೆ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬಂದು, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಬೇಗ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ೌಲನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ

ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಆ ಜಾಗವನು್ನ “ಜಾರುಬಂಡೆ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
29 ಾವೀದನು ಾ ೕನ್ ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಂಗೆದಿಯ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.

24
ಾವೀದನಿಂದ ೌಲನಿ ಾದ ಅವ ಾನ

1 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಡಿಸಿದನಂತರ, ಅವನಿಗೆ ಜನರು, “ ಾವೀದನು
ಏಂಗೆದಿಯಹತಿ್ತರದಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ೌಲನು ಆರಿಸಿದನು. ೌಲನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವೀದನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಡು ಹೋತದ ಬಂಡೆಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಹುಡುಕಿದರು. 3 ೌಲನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿದೊಡಿ್ಡಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗವಿಯಿದಿ್ದತು. ೌಲನು ೌಚಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗವಿಯಒಳಗಡೆಗೆಹೋದನು. ಾವೀದನೂಅವನಜನರೂಅದೇ
ಗವಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಶತು್ರವಿಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತೆವಳು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ೌಲನ ಅಂಗಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 5 ತರು ಾಯ ೌಲನ ಅಂಗಿಯ ಮೂಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಅಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. 6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ ೌಲನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ನನ್ನ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಏನೂ ಾಡ ಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ೌಲನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನು ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 8 ಾವೀದನು ಗವಿಯಿಂದಹೊರಗೆ ಬಂದನು.
ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, 9 “ ‘ ಾವೀದನು

ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳು ಾಗ ನೀನು
ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 10 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ನೋಡಬಹುದು! ಈ ದಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ದ ಾಳು ಾಗಿದೆ್ದ. ‘ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜ!’ 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಚೂರು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೋಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯ ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತು್ತ, ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ! ನೀನು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವ ಸಂಚನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ!
ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ. 12 ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲಿ! ನೀನು ಾಡಿರುವ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ‘ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೇ ಾಡು ಾ್ತರೆ!’

ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಾಣು್ಣಡಿ ಂದಿದೆ.
“ ಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕನೂ ಾಡಿಲ್ಲ! ಾನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುನಿನಗೆಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ!

14 ನೀನು ಾರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ನೀನು ಾರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬಹು ಾದವನನು್ನ ನೀನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ!
ನೀನು ಸತ್ತ ಾಯಿಯನೊ್ನೕ ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಟೆ್ಟಯನೊ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ! 15ಯೆಹೋವನೇ
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದು್ದ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಿ ಾನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಾವೀದನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ೌಲನು, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ
ಧ ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಂತರ ೌಲನು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ೌಲನು ಬಹಳ ಅತ್ತನು.
17 ೌಲನು, “ನೀನೇ ನೀತಿವಂತನು. ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದೆ್ದ; ಆದರೆ
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾದೆ. 18 ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನುನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಕರೆದುತಂದನು,ಆದರೆನೀನುನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 19ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು
ತನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೇ? ಅವನು ಶತು್ರವಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿ. 20 ನೀನು ನೂತನ ಾಜ ಾಗುವೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಆಳುವೆ. 21ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡು. ನನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ
ನೀನು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

22 ೌಲನ ವಂಶದವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ನಂತರ
ೌಲನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

25
ಾವೀದಮತು್ತ ಾ ಾಲ್

1 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನ ನಿ ಾಸವಿದ್ದ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ಾ ಾನ್ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಾ ೕನ್ ನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಂದು ಾವಿರ ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ
ಅವನು ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 3 ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು
ಾ ಾಲ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಗೈಲ್. ಅಬೀಗೈಲಳು ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ ಸುಂದರಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಾ ಾಲನು ಕೂ್ರರಿ ಮತು್ತ ಕೀ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಾ ಾಲನು ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವನು.
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4 ಾ ಾಲನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಲನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಲು ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಜನ
ಯುವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ ಾಲನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ.” 6ಈಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆಹೇಳಿರಿ: “ನೀನುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ೕಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸಂಪತು್ತ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವುದೆಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನ ್ಮಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯವಿದ್ದರು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿ ಾ್ದಗ
ಾವು ಅವರಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೇಳು, ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನ ಯುವಕರ ಬಗೆ್ಗ ದಯವಿಟು್ಟ ದ ಾಳು ಾಗಿರು. ಈ ಶುಭಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ* ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ
ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಾವೀದನ ಜನರು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 10ಆದರೆ ಾ ಾಲನು
ಅವರನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಕಂಡು, “ ಾವೀದನು ಾರು? ಈ ಇಷಯನ ಮಗನೆಂಬವನು ಾರು? ಇತಿ್ತೕಚಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಅನೇಕ ಗು ಾಮರುಗಳಿ ಾ್ದರೆ! 11 ನನ್ನ ಬಳಿ
ನೀರುಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಂಸವೂ
ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೀದನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾ ಾಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 13ಆಗ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಸು ಾರು
ಾನೂರು ಜನರು ಹೋದರು; ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಸರಕುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಬೀಗೈಲಳು ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವಳು
14 ಾ ಾಲನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ

ವಂದಿಸಲು ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾ ಾಲನು ಾವೀದನ
ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆಕೀ ಾಗಿನಡೆದುಕೊಂಡನು. 15ಈಜನರುನಮಗೆಬಹಳಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಾವು
ಆಡುಗ ಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಗಿದ್ದರು!
ಅವರು ನಮಗೆ ಾವುದೇ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ! ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನಮಿ್ಮಂದ
ಏನನೂ್ನ ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ! 16 ಾವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾವೀದನ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ
ರ ಸಿದರು! ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು. 17 ಈಗ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸು. ಮೂಖರ್ ಾದ ಾ ಾಲನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಭೀಕರ ಾದ ಕೇಡು ಬರಲಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಅಬೀಗೈಲಳುಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಸದಚೀಲಗಳನೂ್ನ ಐದು ಕುರಿಗಳಬೇಯಿಸಿದ
ಾಂಸವನೂ್ನ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಾಳನೂ್ನ ನೂರುಗೊಂಚಲು ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ

ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಇನೂ್ನರು ಉಂಡೆಗಳನೂ್ನ ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಳು. 19 ನಂತರ ಅಬೀಗೈಲಳು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

20 ಅಬೀಗೈಲಳು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬೆಟ್ಟದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೇರೊಂದು
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಳು.

21ಅಬೀಗೈಲಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಲನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡಿದೆನು. ಅವನ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ಅವನಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ಅಪೇ ಸದೆ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದೆ! ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆ; ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ

* 25:8: ಸೆ್ನೕಹಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮಗ.”
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ಕೆಟ್ಟವ ಾದನು. 22 ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಾ ಾಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಜೀವದಿಂದ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

23 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಕತೆ್ತಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಾವೀದನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದಳು. 24 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾವೀದನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ಒಡೆಯನೇ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡು. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸು.
ನಡೆದುಹೋದ ಸಂಗತಿಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಂದಿಸು. 25 ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಡೆಯನೇ, ಮೂಖರ್ ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಾವ ಲಕ್ಷ ್ಯವನೂ್ನ ಇಡಬೇಡ. ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ವೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಮತು್ತ ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮೂಖರ್. 26 ಮುಗ್ದಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರೂ
ಾ ಾಲನಂ ಾಗಲಿ. 27ಈಗ ಾನುನಿನ ಾಗಿಈಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡು. 28 ಾನು ಾಡಿದ ತಪ್ಪನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ಾಜರು
ಬರು ಾ್ತರೆಂದೂನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ನೀನುಯೆಹೋವನಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವುದರಿಂದಯೆಹೋವನು
ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವ ತನಕ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ! 29 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ! ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! 30 ನಿನ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ!
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಗ 31ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ
ನೀನು ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆ ಬಲೆಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆಮ ಾಪದವಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

32ಆಗ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 33ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. ಈದಿನ
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದೆ. 34 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬೇಗನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಾಳೆ ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಾ ಾಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಆಕೆಗೆ, “ ಾಂತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗು. ಾನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾಲನಮರಣ
36 ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು. ಾ ಾಲನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
ಾ ಾಲನು ಾಜನಂತೆ ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಗೈಲಳು ಾರನೆಯ ದಿನದ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯವರೆಗೆ ಾ ಾಲನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37 ಾರನೆಯ ದಿನ ಾ ಾಲನ ಮತಿ್ತಳಿದಿತು್ತ.
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಾ ಾಲನಿಗೆ ಹೃದ ಾಘಾತ ಾಯಿತು. ಅವನು
ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು. 38ಹತು್ತ ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ,ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಲನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

39 ಾ ಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾ ಾಲನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದನು, ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದನು. ಾ ಾಲನು ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 40 ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಕರೆತರಲು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಾವೀದನ ಅಪೇ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

41ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದಳು.
42 ಅಬೀಗೈಲಳು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೇರಿ, ಾವೀದನ ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ

ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು ಐದು ಜನ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
ಅವಳು ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. 43 ಾವೀದನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳನು್ನ ಸಹ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರಿಬ್ಬರೂ ಾವೀದನ ಪತಿ್ನಯರು. 44 ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳೂ ಾವೀದನ ಪತಿ್ನ. ಆದರೆ ೌಲನು ಅವಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ನ ಲಯಿಷನ ಮಗ ಾದ
ಪಲಿ್ಟೕ ಎಂಬವನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

26
ಾವೀದಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು

1ಜೀಫಿನಜನರು ೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ೌಲನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು
ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಜೆಸಿ ೕನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

2 ೌಲನುಜೀಫ್ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನೇಆರಿಸಿದಮೂರು ಾವಿರಜನಸೈನಿಕರನು್ನ
ೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾವೀದನನು್ನ ಜೀಫ್
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು. 3 ೌಲನು ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ
ಾಳೆಯವುಜೆಸಿ ೕನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ರಸೆ್ತಯಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ.
ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವುದು

ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 4 ಆಗ ಾವೀದನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಹಕೀ ಾಕೆ ್ಕ
ಬಂದಿರುವುದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5 ೌಲನು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ
ೌಲನು ಮತು್ತ ಅಬೆ್ನೕರನು ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. (ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು
ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.) ೌಲನು ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ೌಲನ ಸುತ್ತ
ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಇದಿ್ದತು.

6 ಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಅಹೀಮೆಲೆಕನಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ಸಹೋದರನೂ
ಆದ ಅಬೀಷೈರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಡನೆ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಾರು
ಬರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅಬೀಷೈ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7 ಾತಿ್ರ ಾಯಿತು. ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಭಜಿರ್ಯುಅವನತಲೆಯಹತಿ್ತರನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ೌಲನಸುತ್ತಲೂ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ಅಬೀಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ೌಲನನು್ನ ಅವನ ಭಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ತಿವಿಯಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು. ಾನು ಒಂದೇ ಸಲಕೆ್ಕ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು
ಾವೀದನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
9 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ! ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜನಿಗೆ ಾರೇ ಕೇಡು ಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕು! 10ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ೌಲನನು್ನ ಸ್ವತಃ
ಯೆಹೋವನೇ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ೌಲನು ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಮರಣಹೊಂದಬಹುದು ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬಹುದು. 11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನನು್ನ ಾನು ಕೊಲು್ಲವಂತಹ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! ಈಗ ೌಲನ ತಲೆಯ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಾವು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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12 ಅಂತೆಯೇ, ೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ಾವೀದನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ೌಲನ ಾಳೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು. ಇದನು್ನ
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ!
ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದ್ದನು.

ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆಮತೆ್ತ ಅವ ಾನ ಾಡುವನು
13 ಾವೀದನು ಕಣಿವೆಯಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಾವೀದನ

ಮತು್ತ ೌಲನ ಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ತುಂ ಾ ಅಂತರವಿತು್ತ. 14 ಾವೀದನು ೌಲನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನೀನು ಾರು? ಾಜನನು್ನ ನೀನು ಕರೆಯುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15 ಾವೀದನು, “ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲವೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲನಇತರಶೂರರಿಗಿಂತಲೂನೀನುಉತ್ತಮನಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನನು್ನ ಏಕೆ ರ ಸಲಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಾ ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಮ್ಮ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. 16ನೀನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದೆ!
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆನು್ನವಿ ? ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜ ಾದ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ನೀನು ರ ಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ೌಲನ ತಲೆಯಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಭಜಿರ್
ಮತು್ತ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ,ಅವುಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಾವೀದನ ಧ ್ವನಿಯು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ೌಲನು, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ
ಧ ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು, “ ೌದು, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಇದು ನನ್ನ ಧ ್ವನಿ” ಎಂದನು. 18 ಾವೀದನು,
“ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವೆ? ಾನು ಾಡಿರುವ ತ ಾ್ಪದರೂ ಏನು? ಾನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೇ? 19 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು! ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿರುವು ಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸೋಣ. ಆದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರು ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೇ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಲಿ. ನನಗೆಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾನು ಬಿಡುವಂತೆ ಜನರು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು.

‘ಹೋಗು,ಹೊರದೇಶೀಯರೊಂದಿಗೆನೆಲೆಸು. ಹೋಗು,ಇತರದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು’ಎಂದು ಜನರು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. 20ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೊರ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಯನು್ನ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಬೇಟೆ ಾರನಂತೆ ನೀನಿರುವೆಯ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ನಂತರ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ನನ್ನ
ಜೀವವು ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ನೀನು ಈ ದಿನ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಮೂಖರ್ನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ. ಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.

22 ಾವೀದನು, “ ಾಜನ ಭಜಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. 23 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. ಇಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜ ಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಾನು ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 24 ನಿನ್ನ
ಜೀವವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಈ ದಿನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ! ಇದೇ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಜೀವವು
ತನಗೆಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದಲೂ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ನಂತರ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನೇ,
ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ; ನೀನುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವೆ” ಎಂದನು.

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು. ೌಲನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
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ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು

1 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ ೌಲನು ಎಂ ಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈಗ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಹೋಗುವುದೇ ಾನು ಾಡಬಹು ಾದಒಳೆ್ಳಯಕೆಲಸ. ಆಗ ೌಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ೌಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್” ಎಂದು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ೕಚಿಸಿದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು
ಾ ೕಕನ ಮಗ ಾದ ಆಕೀಷನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೀಷನು ಗತ್ ನ ಾಜ. 3 ಾವೀದನೂ ಅವನ

ಜನರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಆಕೀಷನೊಂದಿಗೆ ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರೕಲ್ಯ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ
ಕಮೆರ್ಲಿನ ಅಬೀಗೈಲಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು ಾ ಾಲನ ವಿಧವೆ. 4 ಾವೀದನು ಗತ್ ಗೆ ಓಡಿಹೋದನೆಂದು
ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

5 ಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾವು ಾದರೊಂದುಊರಲಿ್ಲ ್ಲ ನನಗೆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಷೆ್ಟ. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಈ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಬಊರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಲಗ್ಊರು

ಯೆಹೂದದ ಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 7 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು
ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಾವೀದನು ಾಜ ಾದ ಆಕೀಷನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವನು

8 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಗೆಷೂಯರ್ರಮೇಲೆಯೂ ಗಿಜಿ್ರೕಯರ
ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಾವೀದನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಶೂರಿನ ಸಮೀಪದ ತೇ ಾಮಿನವರೆಗೂ ಆ ಜನರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಾವೀದನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದನಗಳನು್ನ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು.
10 ಾವೀದನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ, “ನೀನು

ಎಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ ಮತು್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು,
“ ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ” ಎಂ ಾಗಲಿ, “ ಾನು ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರ
ದ ಣ ಾಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ” ಎಂ ಾಗಲೀ “ ಾನು ಕೇನ್ಯರ ದ ಣ ಾಗದ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದೆ” ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಂಗಸ ಾ್ನಗಲಿ ಗತ್
ಊರಿಗೆ ಜೀವಸಹಿತ ಎಂದೂ ತರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು, “ ಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟರೆ,
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಆಕೀಷನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ೕಚಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

12 ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡತೊಡಗಿದನು. ಆಕೀಷನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ಾವೀದನ
ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈಗ
ಾವೀದನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

28
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು

1 ತರು ಾಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.
ಆಕೀಷನು, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ತೆಗೂಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
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2 ಾವೀದನು, “ ೌದು! ಆಗ ಾನು ಾಡುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
ಆಕೀಷನು, “ಸರಿ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಯುದ್ಧ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ರ ಸುವೆ” ಎಂದನು.

ೌಲನು ಮತು್ತ ಏಂದೋರಿನಯ ಣಿ
3 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂ ಾಪವನು್ನ

ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನಊ ಾದ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ೌಲನು ಈ ದಲು, ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವವರನೂ್ನ ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ

ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದನು.
4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂನೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 5 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದನು. ಅವನ ಹೃದಯವು
ಭಯದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. 6 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕನಸುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ೌಲನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಊರೀಮಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಕಡೆಯ ಾಗಿ,
ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಂತಿ್ರಕ ಹೆಂಗಸನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, “ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೇ ಾಳಿಕಳಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
8 ಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ೌಲನು ವೇಷವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ತನ್ನ

ಜನರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ೌಲನು ಅವಳಿಗೆ,
“ಬೇ ಾಳದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು, ಾನು ಹೆಸರಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳು ೌಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇಶದಿಂದಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದಳು.

10 ೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಬೇ ಾಳಿಕಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಅವಳು, “ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ಾರನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ೌಲನು, “ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬರ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಅಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡ ಕೊಡಲೇ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚಿದಳು.
ಅವಳು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ! ನೀನೇ ೌಲನು” ಎಂದಳು.

13 ಾಜನು ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ, “ಹೆದರದಿರು! ನಿನಗೇನು ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಹೆಂಗಸು, “ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ* ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
14 ೌಲನು, “ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಹೆಂಗಸು, “ಅವನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದಳು.
ಅವನೇ ಸಮುವೇಲನೆಂಬುದನು್ನ ೌಲನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.

15 ಸಮುವೇಲನು, “ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು, “ ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಆತನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ

* 28:13: ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ಅಥ ಾ “ಶಿ ೕಲ್.”
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ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲೀ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಾನು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದನು.
16 ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಕರೆಯುವೆ? 17 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಆತನು
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನೇ ಆ ನೆರೆಯವನು. 18 ನೀನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಬಗೆ್ಗ ಎಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇಯೆಹೋವನು ಇಂದು
ನಿನಗೆಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 19ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರನೆಯದಿನ, ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಆ ಕೂಡಲೇ ೌಲನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನು. ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ೌಲನುಭಯಗೊಂಡನು. ೌಲನುಅಂದುಹಗಲುಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ಏನನೂ್ನ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ;ಆದ್ದರಿಂದಅವನು
ಬಹಳ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು.

21 ಆ ಹೆಂಗಸು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ೌಲನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಭಯಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಅವಳು
ನೋಡಿ, “ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ
ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿದೆ. 22ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು. ಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿನಗೆ
ಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23ಆದರೆ ೌಲನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ ಾನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ಊಟ ಾಡುವಂತೆ ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ೌಲನು ಅವರ ಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಅವನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 24ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರು ಇತು್ತ. ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಕೊಯ್ದಳು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟ್ಟಳು. 25ಆ ಹೆಂಗಸು
ೌಲನಮತು್ತ ಅವನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಮುಂದೆ ಆ ಾರವನಿ್ನಟ್ಟಳು. ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಊಟ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ ಾತಿ್ರಯೇ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾವೀದನ ಸ ಾಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ
ಚಿಲುಮೆಯ ಹತಿ್ತರ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೂರು ಜನರ
ಗುಂಪುಗ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಆಕೀಷನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ಇಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಆಕೀಷನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು.
ಆಕೀಷನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ಾವೀದ. ಾವೀದನು ೌಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು. ಾವೀದನು ಬಹಳ ಾಲದಿಂದನನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನು ೌಲನನು್ನ ತೊರೆದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪು ್ಪನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

4 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಕೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು! ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅವನು
ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಶತು್ರವಿದ್ದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಾಜನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ
ಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ಾವೀದನೆಂಬಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತು, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡುವ ಾಡು ಹೀಗಿದೆ:
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‘ ೌಲನು ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಲ ಾಂತರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!’ ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು ನನಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು* ಸಹ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನನೂ್ನ
ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಾವೀದನು, “ ಾನು ಾಡಿರುವ ತ ಾ್ಪದರೂ ಏನು? ಾನು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ

ಈಗಿನವರೆಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೀನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ದುಷ್ಟತನ ಾದರೂ ಏನು? ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಶತು್ರಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಕೀಷನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಆದರೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ‘ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ತೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಈಗಲೂ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 10 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ
ನೀಡಬೇಡ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.

30
ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ

1ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದರು.
2ಅವರು ಚಿಕ್ಲಗಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದರು;ಅವರು ಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

3 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದರು. ನಗರವು ಸುಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 4 ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಇತರರು
ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ೕ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಾವೀದನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ
ಕಮೆರ್ಲಿನ ಾ ಾಲನ ವಿಧವೆ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳನೂ್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

6 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖತಪ್ತ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದರು. ಾವೀದನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಇದರಿಂದ ತಳಮಳಗೊಂಡರೂ ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ,
“ಏ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದನು. ಅವನು ಎ ೕದನು್ನ ತಂದನು.

8 ನಂತರ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಾನು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವೆನೇ?” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅವರನು್ನ ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ

ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ನೀವು ರ ಸಬಹುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
* 29:6: ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾವೀದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾವೀದಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕಂಡರು
9-10 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಸು ಾರು ಇನೂ್ನರು

ಜನರು ಬಹಳಆ ಾಸಗೊಂಡು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಾನೂರು ಜನರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

11 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಾವೀದನ ಜನರು ಕಂಡರು. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತಂದರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ
ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 12ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು
ಗೊಂಚಲು ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ತಿಂದನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮೂರು
ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಾರವನೆ್ನೕನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

13 ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಾರು? ನೀನು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲಂದ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ ಾನು ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾನು ಒಬ್ಬ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನ ಗು ಾಮನು. ಮೂರು ದಿನಗಳ

ಹಿಂದೆ ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 14 ಕೆರೇತ್ಯರು ಾಸಿಸುವ
ನೆಗೆವ್ ಮೇಲೆ ಾವು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಾಲೇಬ್ಯರು
ಾಸಿಸುವ ನೆಗೆವ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಜನರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮರಳಿ

ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮವರನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು
ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು
16 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾವೀದನನು್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರು

ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಸುತು್ತವರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ದೇಶದಿಂದ ಸೂರೆ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವರು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಾರನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ
ಹೋ ಾಡಿದರು. ಾನೂರು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಓಡಿಹೋದದ್ದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ,
ಉಳಿದಅ ಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

18 ಾವೀದನುತನ್ನ ಇಬ್ಬರುಹೆಂಡತಿಯರನು್ನಮರಳಿಪಡೆದನು. ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆದನು. 19 ಏನೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಮುದುಕರನೂ್ನ ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ
ಾವೀದನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 20 ಾವೀದನು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ಪಶುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾವೀದನ ಜನರು ಾಡಿದರು. ಾವೀದನ
ಜನರು, “ಅವು ಾವೀದನ ಕೊಡುಗೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು

21 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ತಮ್ಮ
ಅತಿ ಾದ ಆ ಾಸದಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾಗದ ಜನರೇ
ಇವರು. ಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.
ಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ, ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿದರು.
ಾವೀದನು ಸಹ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 22 ಆದರೆ ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕೀಡಿಗೇಡಿಗಳು, “ಈ

ಇನೂ್ನರು ಜನರು ನ ್ಮಡನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ



1 ಸಮುವೇಲನು 30:23 457 1 ಸಮುವೇಲನು 31:9

ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಾವೀದನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ರೀತಿ ಾಡಬೇಡಿ! ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿ! ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 24 ನೀವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ!
ಯುದ್ಧ ಾಡುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಾಲು ಮತು್ತ ಯುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಯುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಾಲು
ಒಂದೇ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಾಲೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
25 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಆ ಯ ಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ನಿಯಮವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಈ ನಿಯಮವು
ಇವತಿ್ತಗೂಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ.

26 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಾಯಕರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನು,
“ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾವುವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸು್ತಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲದೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇತೇಲಿನವರಿಗೆ, ನೆಗೆವಿನ
ಾ ೕತಿನವರಿಗೆ, ಯತಿ್ತೕರಿನವರಿಗೆ, 28ಅರೋಯೇರಿನವರಿಗೆ, ಸಿ ್ಮೕತಿನವರಿಗೆ, ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರಿಗೆ,

29 ಾ ಾಲಿನವರಿಗೆ,ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರಮತು್ತ ಕೇನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, 30ಹೊಮರ್ದವರಿಗೆ,ಬೋ ಾ ಾನಿನವರಿಗೆ,
ಅ ಾಕಿನವರಿಗೆ 31ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನುಮತು್ತ ತನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ
ಾಯಕರಿಗೂ ಆ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

31
ೌಲನಮರಣ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು
ಓಡಿಹೋದರು. ಬಹಳ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದರು. 2ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಭೀಕರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು. ೌಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನ, ಅಬೀ ಾ ಾ್ವ
ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೊಂದರು.

3 ೌಲನವಿರುದ್ಧ ಾದಈಯುದ್ಧವುಬಹಳ ೕರ ಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ೌಲನಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಯಗೊಂಡನು. 4 ೌಲನು ತನ್ನ ಅಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದಇರಿದುನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ಆಗ,ಈಪರದೇಶೀಯರುನನ್ನನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆದರೆ ೌಲನ ಆಯುಧ ಾಹಕನು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ೌಲನ ಸ ಾಯಕನು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಖಡ್ಗದಿಂದಲೇ ಇರಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

5 ೌಲನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋದನು. 6 ಹೀಗೆ ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ

ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಮತು್ತ ೌಲನ ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ ಅದೇ ದಿನ ಸತು್ತಹೋದರು.

ೌಲನ ದೇಹವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು
7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಣಿವೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಿದರು.

8 ಾರನೆಯ ದಿನ, ಸತ್ತದೇಹಗಳಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು. ೌಲನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
9 ೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಡಿದು ಾಕಿದರು. ಮತು್ತ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗುಡಿಗೆ ಈ ವಿಜಯದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
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10 ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನ
ದೇಹವನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿದರು.

11ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಾಬೆಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬೆಷಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಡೆದರು! ನಂತರಅವರು ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 13 ನಂತರ ಈ ಜನರು ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ

ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿನ ಪಿಚುಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಾಬೇಷಿನ ಜನರು ದುಃಖದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.*

* 31:13: ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು ೌಲನ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂ ಾಪವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಾಗರ್.
ಅವರ ನಗರವನು್ನ ೌಲನು ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
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2 ಸಮುವೇಲನು
ೌಲನಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಾತೆರ್

1 ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ
ಇದ್ದನು. ೌಲನ ಮರಣಾನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸೈನಿಕನು
ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ೌಲನಿದ್ದ ಾಳೆಯದಿಂದ ಬಂದವನು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.* ಅವನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಮುಂದೆ, ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

3 ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾರು ಗೆದ್ದರು, ನನಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರುಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದಓಡಿಹೋದರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಸತ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಾವೀದನು ಆಯುವಕನಿಗೆ, “ ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಸತ್ತರೆಂದು ನಿನಗೆ

ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6ಅದಕೆ್ಕ ಆಯುವಕನು, “ ಾನು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವದ ಶಿಖರದಮೇಲಿದೆ್ದ. ೌಲನು ತನ್ನ ಭಜಿರ್ಯ

ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಾನು ನೋಡಿದೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ರಥಗಳುಮತು್ತ ಕುದುರೆಸ ಾರರು
ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಣಿಸಿದೆನು.
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ, ‘ಇಗೋ ಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು. 8 ನಂತರ ೌಲನು, ‘ನೀನು
ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ‘ ಾನೊಬ್ಬ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 9 ೌಲನು ನನಗೆ,

‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ಾನುಬಹುಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನುಈ ಾಗಲೇಸತ್ತವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಅವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯ ಾರದಷು್ಟ
ಾಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ನಂತರ ಾನು ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ತೋಳಿನ ಕವಚವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ ತೋಳಿನ
ಕವಚವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಾವೀದನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತರು.

ಅವರು ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ೌಲನೂ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂಯೆಹೋವನ
ಜನರೂ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅತ್ತರು. ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಅವರು ಅತ್ತರು.
ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವೀದನ ಆ

13 ೌಲನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದಯುವಕನಿಗೆ ಾವೀದನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ವಿದೇಶೀಯನ ಮಗ. ಾನೊಬ್ಬ

ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
14 ಾವೀದನು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನೀನು

ಹೆದರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

* 1:2: ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಚಿಂದಿ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಬಹಳ ದುಃಖದ
ಸಂಕೇತಗಳು.
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15-16 ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯುವಕನು ಆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಾವೀದನು ಆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಾರಣನು.† ನೀನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವೇ ಾ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನನು್ನ ಾನು ಕೊಂದೆ’ ಎಂದು ನೀನೇ
ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು.

ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಾವೀದನ ಶೋಕಗೀತೆ
17 ಾವೀದನು, ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು

ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. 18ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಗೀತೆಗೆ “ಬಿಲು್ಲ” ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
19 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.

ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೋದರು.
20ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳದಿರು.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾರದಿರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವು.

ಆ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.

21 “ಗಿಲೊ್ಬೕವದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಮಂಜೂಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯದಿರಲಿ.

ಆ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಾಣಿಕೆಯವಸು್ತಗಳೂ ಾರದಿರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲನ ಶಕಿ್ತಸಂಪನ್ನರ ಗು ಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಕು ್ಕಹಿಡಿದಿವೆ.

ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.‡
22 ೕ ಾ ಾನನ ಬಿಲು್ಲ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.

ೌಲನ ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.
ಈಗ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಚಿಮಿ್ಮಸಿದವು.

ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದವು.

23 “ ೌಲನು ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;
ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನು ಮರಣದಲೂ್ಲ ಒಂ ಾದರು.

ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋದರು;
ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

24ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುವರಿಯರೇ, ೌಲನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ೌಲನು ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಡಿಸಿದನು.
ೌಲನು ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಮೇಲೆ ತೊಡಿಸಿದನು.

25 “ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನೂಮಡಿದನು.

26ಸೋದರ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನವು ನನಗೆಉ ಾ್ಲಸ ಾಯಕ ಾಗಿತು್ತ.

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯ ಾಗಿತು್ತ.

† 1:15-16: ನಿನ್ನ ಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಾರಣನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ” ಎಂದು. ‡ 1:21: ೌಲನ
ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದದೆ ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ.
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27ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಅವರಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಾ ಾಗಿಹೋದವು.”

2
ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಾವೀದನ ಆಗಮನ

1 ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೂದದ ಾವು ಾದರೂ ನಗರಕೆ್ಕ ಾನು
ಹೋಗಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ಹೋಗು” ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
“ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ಾವೀದನು ಕೇಳಿದನು.
“ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದುಯೆಹೋವನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಹೋದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲಿನ ಾ ಾಲನ
ವಿಧವೆ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳು. 3 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕರೆತಂದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.

4 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ ೌಲನ ದೇಹದ
ಬೂದಿಯನು್ನ*ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದರಮೂಲಕನೀವುನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೃ ಾಳುವೂನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರಲಿ.
ನೀವು ೌಲನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 7 ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನುಮರಣಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ,ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿಮತು್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಾಜ ಾದನು

8 ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಅಬೆ್ನೕರನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 9ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ
ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಆಶೇರ್, ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
10ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ೌಲನ ಮಗ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ನಲವತು್ತ ವಷರ್

ವಯಸಿ್ಸನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆದರೆಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 11 ಾವೀದನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಾಲ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಜನರು ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಹೋ ಾಡಿದರು

12 ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಮತು್ತ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರೂ
ಮಹನಯಿಮಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು. 13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ
ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತರು.
ೕ ಾಬನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತರು.

14ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಯುವಜನರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆದು್ದ, ಇಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕ ಾಬನು “ಆಗಲಿ,ಅವರು ಹೋ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.

15 ನಂತರ ಯುವಜನರು ಮೇಲೆದ್ದರು. ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರೂ ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದರು. ೌಲನಮಗ ಾದಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿ ಾಗಿಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಕುಲದಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ

* 2:5: ಬೂದಿಯನು್ನ ೌಲಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಸುಡ ಾಗಿತು್ತ. ನೋಡಿ. 1 ಸಮು. 31:12.
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ಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸ ಾಯಿತು. 16 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ತಮ್ಮ ಎದು ಾಳಿಯ ತಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರ ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಿವಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ “ಹರಿತ ಕತಿ್ತಯ ಹೊಲ” ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದೆ. 17 ಆ ದಿನ ೕರ ಾದ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಾವೀದನ
ಸೇವಕರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕೊಲು್ಲವನು

18 ಚೆರೂಯಳಿಗೆ ೕ ಾಬ್, ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಅ ಾಹೇಲ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅ ಾಹೇಲನು ವೇಗದ ಓಟ ಾರ. ಅವನು ಾಡಿನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ವೇಗ ಾಗಿ
ಓಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 19ಅ ಾಹೇಲನು ಾವ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗದೆನೇರ ಾಗಿಅಬೆ್ನೕರನ ಕಡೆಗೆಹೋದನು.
20ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ, “ನೀನು ಅ ಾಹೇಲನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು” ಎಂದು ಅ ಾಹೇಲನು ಹೇಳಿದನು.
21 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಯಿರುವ ಆಯುಧವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಅ ಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

22ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತೆ್ತ ಅ ಾಹೇಲನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ೕ ಾಬನ ಮುಖವನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ
ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೂ ಅ ಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು
ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅ ಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. ಆ
ಬಜಿರ್ಯು ಅ ಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಆಳ ಾಗಿ ಚುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅವನ ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಾಯು್ದ ಬಂದಿತು.
ಅ ಾಹೇಲನು ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ೕ ಾಬ್ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು
ಅ ಾಹೇಲನ ದೇಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಜನರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತರು.

24 ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದರು. ಅವರು “ಅ ಾ್ಮ”
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನುಮುಳುಗಿದನು. (ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವಗೀಯದ
ಎದುರಿಗಿರುವುದೇ “ಅ ಾ್ಮ” ಬೆಟ್ಟ.) 25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತರು.

26 ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ?
ಇದು ಹಗೆತನದಲಿ್ಲ ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೋದರರನೆ್ನೕ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

27 ಆಗ ೕ ಾಬನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತನೆ್ನೕ ಆಡಿರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವ ಾಣೆಗೂ ಜನರು ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸೋದರರನೆ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28ಆಗ ೕ ಾಬನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಅವನ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

29 ಅಬೆ್ನೕರನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ ಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು.

30 ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ನಂತರ ೕ ಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಾಗ, ಾವೀದನಭಟರಲಿ್ಲ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ಮಂದಿ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾಹೇಲನು ಸಹ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 31ಆದರೆಅಬೆ್ನೕರನ ಹಿಂ ಾಲಕರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ
ಗುಂಪಿನವರೂ ಆದ ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಾವೀದನ ಭಟರು ಕೊಂದಿದ್ದರು. 32 ಾವೀದನ ಭಟರು
ಅ ಾಹೇಲನಶವವನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆತಂದು,ಅವನತಂದೆಯಶ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೆಬೊ್ರೕನನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು.

3
ಇಸೆ್ರೕಲರಮತು್ತ ಯೆಹೂದದವರಮಧೆ್ಯ ನಡೆದಯುದ್ಧ

1 ೌಲನವಂಶದವರಮತು್ತ ಾವೀದನವಂಶದವರಮಧೆ್ಯ ಬಹಳ ಾಲದವರೆಗೆಯುದ್ಧವುನಡೆಯಿತು.
ಾವೀದನು ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ೌಲನ ವಂಶವು ದುಬರ್ಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದತು.
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

2 ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

ಅ ್ನೕನನು ದಲನೆಯಮಗ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳುಅ ್ನೕನನ ಾಯಿ.
3 ಕಿ ಾಬನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ ವಿಧವೆ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳು ಕಿ ಾಬನ

ಾಯಿ.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮೂರನೆಯಮಗ. ಗೆಷೂರಿನ ಾಜ ತಲೆ್ಮ ೖನ ಮಗ ಾದ ಾಕಳು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ

ಾಯಿ.
4ಅದೋನೀಯನು ಾಲ್ಕನೆಯಮಗ. ಹಗಿ್ಗೕತಳು ಅದೋನೀಯನ ಾಯಿ. ಶೆಫಟ್ಯನು
ಐದನೆಯಮಗ. ಅಬೀಟಲಳು ಶೆಫಟ್ಯನ ಾಯಿ.
5ಇ ಾ್ರಮನು ಆರನೆಯಮಗ. ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಗ್ಲಳು ಇ ಾ್ರಮನ ಾಯಿ.

ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ತೆ ಸೇರಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು

6 ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಬಲ ಾಲಿ ಾದನು. 7 ೌಲನಿಗೆ ರಿಚ್ಪಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಾಸಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು. ರಿಚ್ಪಳು ಅ ಾಹನ ಮಗಳು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೇವಕಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಏಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಾತುಗಳಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅಬೆ್ನೕರನು, “ ಾನು
ೌಲನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ
ಾಗೂ ಅವನಿಂದ ನೀನು ಸೋಲುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಯೆಹೂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವ
ದೊ್ರೕಹಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
9-10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ೌಲನ ವಂಶದವರಿಂದ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೂ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಾವೀದನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ* ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟನು.

12ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾರು ಆಳಬೇಕೆಂಬದು
ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ? ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀನು
ಆಳುವಂತೆ ಾಡಲು ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು! ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ನನ ಾಗಿಒಂದು ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. ೌಲನಮಗ ಾದಮೀಕಲಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವತನಕ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 3:9-10: ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಎಂದಥರ್. ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಉತ್ತರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಬೇಷೆರ್ಬವು
ದ ಣಕಿ್ಕದೆ.
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14 ಾವೀದನು ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾತುಕತೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು ನೂರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ”† ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
15ಆಗಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು, ಲಯಿಷನಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ ಬಳಿಯಿಂದಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 16 ಮೀಕಲಳ ಗಂಡ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನೂ ಅವಳ ತೆಗೆ ಬಂದನು.
ಮೀಕಲಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

17ಅಬೆ್ನೕರನುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾವೀದನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ನೀವು ಾಯುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಅದನು್ನ ಈಗಲೇ ಾಡಿರಿ! ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ

ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಮೂಲಕ ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
19ಅಬೆ್ನೕರನುಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ವಂಶದವರಿಗೂ

ಅವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಾತುಗಳು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವು.

20 ನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರನು್ನ
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ಾವೀದನು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು.

21 ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ; ನಂತರ ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನಮರಣ
22 ೕ ಾಬನೂ ಾವೀದನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಶತು್ರಗಳಿಂದ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳು ಅವರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವು. ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಆಗಲೇ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
23 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದನು. ಸೈನಿಕರು ೕ ಾಬನಿಗೆ,
“ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ಅಬೆ್ನೕರನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ? 25 ಅಬೆ್ನೕರನು ನೇರನ ಮಗನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದನು. ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಬಂದಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸಿ ಾ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆತರಲು
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ದೂತರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ೕ ಾಬನು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಊರ ಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದರೆ ೕ ಾಬನು

ಅಬೆ್ನೕರನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಿಂದೆ, ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನ ಸೋದರ ಾದ
ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು
† 3:14: ಾನು… ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನು ಅವಳಿ ಾಗಿ ನೂರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು.
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28ತರು ಾಯ ಾವೀದನಿಗೆಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯಿತು. ಾವೀದನು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾಗಲಿ ಾ ಾಗಲಿನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಾವಿಗೆ ಾರಣರಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. 29 ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ
ಅವನವಂಶದವರುಇದಕೆ್ಕ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನವಂಶದವರನು್ನ ಇದ ಾ್ಕಗಿದೂಷಿಸಬೇಕು. ೕ ಾಬನ
ವಂಶಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳುಬರಲಿ. ಅವನವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು,ಊರುಗೋಲು ಬಳಸುವವರು.
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವವರು, ಭಿ ಬೇಡುವವರು ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಹೇಲನ
ಸಹೋದರ ಾದ ೕ ಾಬಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದರು.

31-32 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಶೋಕಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಸ ಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ ಇತರ ಜನರೂ
ಗೋ ಾಡಿದರು.

33 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು:

“ಅಬೆ್ನೕರನು ಮೂಖರ್ ಅಪ ಾಧಿಯಂತೆ ಸತ್ತನೇ?
34ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟಜನರೆದುರು ನೀನು ಬಿದೆ್ದಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿದು್ದ ಸತೆ್ತಯಲ್ಲ.”

ಆಗಜನರೆಲ್ಲರೂಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿಮತೆ್ತ ಗೋ ಾಡಿದರು. 35ಅಂದುಹೊತು್ತ ಇಳಿಯುವ ದಲೇಜನರು
ಾವೀದನಿಗೆಊಟ ಾಡುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಾನು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇತರ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ
ಅಥ ಾ ನನಗೆ ಕೇಡು ಬರ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದನು. 36 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 37 ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಆ ಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

38 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂದು ಮ ಾಪುರುಷ ಾದ
ಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. 39 ಾನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಾಡ ಾರದ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಇವರು ನನಗೆಬಹಳ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಈ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ೌಲನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಾಣಮತು್ತ ರೇ ಾಬ್

1 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. 2 ಾಣ ಮತು್ತ ರೇ ಾಬ್ ಎಂಬವರು
ೌಲನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೋತಿನವ ಾದ ರಿ ್ಮೕನನ
ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಬೇರೋತ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇರಿತು್ತ. 3ಬೇರೋತಿನ ಜನರು ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಇವತಿ್ತನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

4 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಬಂ ಾಗ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನಿಗೆ ಐದು

ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಾದಿಯು ಭಯಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿದಳು.
ಆ ಾದಿಯುಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೕ ಾ ಾನನಮಗನು ಅವಳ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಬಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನ ಎರಡು ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾದವು. ಈಮಗನ ಹೆಸರೇ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್.
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5ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನಮಕ್ಕ ಾದ ಾಣನುಮತು್ತ ರೇ ಾಬನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಮನೆಗೆಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ
ಹೋದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 6-7 ಾಣನು ಮತು್ತ
ರೇ ಾಬನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಂತೆ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ರೇ ಾಬನು ಮತು್ತ ಾಣನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ
ಇರಿದು ಕೊಂದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ 8 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ರೇ ಾಬನು ಮತು್ತ ಾಣನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನ ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವೂ ಅದ

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯು ಇಲಿ್ಲದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ನಿನ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಈ
ದಿನ ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಲವನೂ್ನ ದಂಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

9 ಾವೀದನು ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬನಿಗೂ ಅವನ ಸೋದರ ಾದ ಾಣನಿಗೂ,
“ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಒಮೆ್ಮ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ಶುಭ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ೕಚಿಸಿದನು. ಅವನು, ‘ನೋಡು,
ೌಲನು ಸತ್ತನು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂದೆನು.
11 ದುಷ್ಟ ಾದ ನೀವು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಾನು ಕೊಂದು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

12 ಾವೀದನು, ರೇ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ
ಯುವಕರು ರೇ ಾಬನ ಮತು್ತ ಾಣನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರದೇಹಗಳನು್ನ ನೇತು ಾಕಿದರು. ನಂತರಅವರುಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು

1 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರೆ ಾ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ
ಕುಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 2 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದವನು ನೀನೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನೂ
ಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.
3 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರೂ ಬಂದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಯಕರು ಾವೀದನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.
4 ಾವೀದನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು

ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 5 ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವನು
6 ಾವೀದನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.

(ಯೆಬೂಸಿಯರು ಆ ದೇಶದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು.) ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗದು.* ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ( ಾವೀದನು ಅವರ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ

* 5:6: ನೀನು ನಮ್ಮ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರ ಾದ
ಗೋಡೆಗಳಿದು್ದದರಿಂದ,ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ.
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ಹೇಳಿದರು. 7ಆದರೆ ಾವೀದನುಚೀ ೕನ್ಕೋಟೆಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಕೋಟೆಗೆ ಾವೀದ
ನಗರವೆಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.)

8 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಂದು, “ನೀವುಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಜಲ ಾಗರ್ದ
ಮೂಲಕ† ಹೋಗಿ ಶತು್ರಗ ಾದ ಕುಂಟರು ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ ಎದುರಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ‡ ಬರ ಾಗದು” ಎಂಬ ಾಣು್ಣಡಿ
ಉಂಟಾಯಿತು.

9 ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ “ ಾವೀದನ ನಗರ”ವೆಂದು ಕರೆದನು.
ಾವೀದನು ಮಿಲೊ್ಲೕವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಬಲ ಾಲಿ ಾಗುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು.

11 ತೂರಿನ ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಮನು
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಾಡುವ ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರು ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 12 ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಾವೀದನು ಇದರಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

13 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಪತಿ್ನಯರೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
14ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್,
ಸೊಲೊ ೕನ್, 15ಇ ಾ್ಹರ್,ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ, 16ಎಲೀ ಾಮ,ಎ ಾ್ಯದ,ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವನು
17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ,

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಾಗೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಕೋಟೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 18ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.

19 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾನು ಹೋಗಬಹುದೇ?
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು,ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂನಿನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಆಗ ಾವೀದನು ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು, “ಕಟೆ್ಟ ಡೆದ ಪ್ರ ಾಹವು ನುಗಿ್ಗ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಶಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
22ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದು ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.
23 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ,

“ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸು.
ಾ ಾ್ಯಮ್ ಮರಗಳಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. 24 ಮರಗಳ
ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವನಿಮಗೆಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವುದುಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗನೀನುತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ
ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು. ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
† 5:8: ಜಲ ಾಗರ್ದಮೂಲಕಪು ಾತನನಗರ ಾದಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದನೆಲದಒಳಗಡೆನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಒಂದುಜಲ ಾಗರ್. ಾವೀದನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ನಗರಕೆ್ಕ ಈ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ‡ 5:8: ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಂದರೆ: “ಮನೆ,ಅರಮನೆಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯ”
ಎಂದು.
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25ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾವೀದನು ಾಡಿದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಗೆಬದಿಂದ ಗೆಜೆರಿನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು.

6
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.
2 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಪೀಠದಂತಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಾಜನಂತೆ ದೂತರ
ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಾವೀದನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊಸಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದರು.
ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮಕ್ಕ ಾದಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿ ೕವನೂ ಆ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದರು.

4 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ತರು ಾಗ ಉಜ್ಜನೂ
ಅಹಿ ೕವನೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಉಜ್ಜನೂ
ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಅಹಿ ೕವನು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಾವೀದನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಕಿನ್ನರಿ, ದಮ್ಮಡಿ,ಝಲ್ಲರಿ, ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
6 ಾವೀದನ ಜನರು ಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹಸುಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು ಾಗೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಉಜ್ಜನು ಹಿಡಿದನು.
7ಯೆಹೋವನುಉಜ್ಜನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು.*ಉಜ್ಜನು ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ
ತೋರಿಸದೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟಿ್ಟಗೆಯ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಉಜ್ಜನು ಸತ್ತನು.
8ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಾವೀದನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
“ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದೇ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

9 ಅಂದು ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡು 10ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಾವೀದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಗತ್ ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 11 ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಇತು್ತ.
ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ತರು ಾಯ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.” ಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನುಹೋಗಿಓಬೇದೆದೋಮನಮನೆಯಿಂದ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಂದನು. 13ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತವರು ಆರು
ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ನಡೆದು ನಿಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 14 ಆಗ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ನತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತರು ಾಗ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು; ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು. 16 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಮೀಕಲಳು ಇದನು್ನ
ಕಂಡು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು; ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಳು.

* 6:7: ಯೆಹೋವನು… ಕೊಂದನು ದೇವರಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿಲೇವಿಯರು
ಾತ್ರ ಹೊರಬೇ ಾಗಿದಿ್ದತು. ಉಜ್ಜನು ಲೇವಿಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
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17 ಾವೀದನು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

18 ಬಳಿಕ, ಾವೀದನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
19 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಒಂದು ತುಂಡು ಾಂಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು

20 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ಮೀಕಲಳು ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಈ ದಿನ ತನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನೆ್ನಲ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ಮೂಖರ್ನಂತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಮತು್ತ ಾಸಿಯರಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆಯಲ್ಲ”† ಎಂದಳು.

21 ಆಗ ಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ
ಇತರ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಣಿ ಾಡಿದೆನು. 22 ಆತನ ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಹೀನ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಾನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಾವ ಾಸಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದೆ ೕ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ೌಲನಮಗ ಾದಮೀಕಲಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿಉಳಿದಳು. ಅವಳುಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದಳು.

7
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನ ಅಪೇ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 2 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ದೇವ ಾರುಮರದಿಂದನಿಮಿರ್ಸಿದವೈಭವದಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಾ ಾನನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಏನನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ
ಅದನು್ನ ಾಡು;ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಆದರೆ ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಾ ಾನನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

5 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು: ‘ನನ್ನ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನಲ್ಲ. 6ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊರತಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. ಗು ಾರವೇ
ನನ್ನ ಆಲಯ ಾಗಿತು್ತ. 7 ನನ ಾಗಿ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಆಲಯ ಕಟು್ಟವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ
ಕುಲದವರ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು.

8 “ನೀನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಯಕ ಾಗಿ ಾಡಲು ಕರೆತಂದೆನು. 9 ನೀನು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದನು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದ ಇತರ ಮ ಾಪುರುಷರಂತೆಯೇ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. 10-11 ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು

† 6:20: ನೀನು … ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಾವೀದನು ಏ ೕದನು್ನ ಾತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮುಚಿ್ಚತೆ್ತಂಬುದು
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
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ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಅಲೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಲು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ದುಷ್ಟಜನರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಅದು ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶತು್ರ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ
ಾಜರುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
12 “ ‘ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತ. ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಇರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಇತರ ಜನರ ಮೂಲಕ ಾನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರೇ ನನ್ನ ಚಾವಟಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 15 ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕರುಣಾಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವನು. ೌಲನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ದಯೆಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ೌಲನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಾನು ದೂರ
ತಳಿ್ಳದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.’ ”

17ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು
18ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಹೋಗಿಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು,

“ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಕುಲ ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಇಷು್ಟ
ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ? 19 ಾನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂ ಾನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದ ಾಪರ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನರ ಾ್ರಣಿ ಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಂಥ

ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ ಾಡಬಹುದೇ? 20 ಾನು ನಿನಗೆ ಇನೆ್ನೕನು ಹೇಳಲಿ? ನಿನ್ನ ತೆ ಹೇಗೆ
ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ? ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆ. 21ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಾಡಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. 22ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಕೇಳಿದ

ಪ್ರ ಾರ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು; ನಿನ್ನ ಸ ಾನರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
23 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಂಥವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ

ಜನರು. ಅವರು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಹೊರತಂದು
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಉತ್ತಮ ಾದಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ನೀನುಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ. 24ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯೆಹೋವನೇ,

ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿ ದೇವ ಾದೆ.
25 “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿರುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು

ನನ್ನ ಕುಲದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. 26ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದೂ ೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ

‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು!’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ‘ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು ನಿನ್ನ ಸನಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
27 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
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28 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವು. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಅತೀ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. 29 ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

8
ಾವೀದನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ, ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಹುವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ೕ ಾಬಿನ
ಜನರನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆಬಲವಂತದಿಂದಮಲಗಿಸಿಹಗ್ಗದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಾಲು ಾ ಾಗಿವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಎರಡು ಾಲಿನಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು;ಆದರೆಮೂರನೆಯ
ಾಲಿನ ಗಂಡಸರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿದನು. ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾದರು.
ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

3 ಹದದೆಜೆರನು ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಾಗೂ ಚೋಬದ ಾಜ. ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಹದದೆಜೆರನಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಅಶ್ವಪಡೆಗಳನೂ್ನ ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಹ ಪಡೆದನು. ಾವೀದನು ಒಂದು ನೂರು ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ
ಕುಂಟುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

5ಚೋಬದ ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜೆರನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು
ಆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 6ಬಳಿಕ ಾವೀದನು ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾದರು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದರು. ಾವೀದನು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

7 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಅವುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದನು. 8ಹದದೆಜೆರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗ ಾದ ಬೆಟಹಮತು್ತ
ಬೇರೋತೈಗಳಿಂದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಅನೇ ಾನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

9 ಹದದೆಜೆರನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಹ ಾತಿನ ಾಜ ಾದ
ತೋವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 10ಆಗ ತೋವಿಯು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನನು್ನ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ೕ ಾವುನು
ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. (ಈ ದಲು ಹದದೆಜೆರನು ತೋವಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಾಡಿದನು.) ೕ ಾವುನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದನು. 11 ಾವೀದನುಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಅವನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಚಿನ್ನಗ ಂದಿಗೆ
ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. 12 ಆತನು ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಅ ಾಮ್, ೕ ಾಬ್,
ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಯ. ಚೋಬದ ಾಜ ಾದ ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಸಹ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನು. 13 ಾವೀದನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಾವೀದನು
ಎದೋಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಎದೋಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ
ಸೇವಕ ಾದರು. ಾವೀದನು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯಡಳಿತ
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15 ಾವೀದನು ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಾವೀದನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಅವನ ಸೈನ್ಯದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
17ಅಹೀಟೂಬನಮಗ ಾದಚಾದೋಕನೂಎ ಾ್ಯ ಾರನಮಗ ಾದಅಹೀಮೆಲೆಕನೂ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸೆ ಾಯನು ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಬೆ ಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯರು
ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರು ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಮುಖ್ಯಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.*

9
ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ತೋರಿದ ಅನುಕಂಪ

1 ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದಿರುವರೇ?
ೕ ಾ ಾನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬ ಎಂಬವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಚೀಬನನು್ನ
ಾವೀದನಬಳಿಗೆಕರೆತಂದರು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನುಅವನಿಗೆ, “ನೀನುಚೀಬನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು, “ ೌದು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ಾನೇ” ಎಂದನು.
3 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂಉಳಿದಿರುವನೇ? ಾನು ಆ

ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನೊಬ್ಬನು ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಎರಡೂ
ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿವೆ” ಎಂದನು.
4 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಚೀಬನಿಗೆ, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅವನು ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
5ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಮನೆಯಿಂದ
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ

ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.
ಾವೀದನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ” ಎಂದನು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
7 ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ಾನು ನಿನಗೆ ದಯತೋರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನ ಸಲು ಾಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಾದ ೌಲನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನಿಗೆಮತೆ್ತ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ

ಬಹಳ ದ ಾಪರ ಾಗಿರುವೆ, ಾನು ಸತ್ತ ಾಯಿಗಿಂತಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೌಲನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನ ಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿ ಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಾಡಲಿ. ನೀನು ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮ್ಮಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರೂ. 11 ಚೀಬನು
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ. ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನು ನನಗೆಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ, ಾವೀದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ ಕುಟುಂಬದ
* 8:18: ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಜನರೆಲ್ಲರೂಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದರು. 13ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಎರಡೂ ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

10
ಾವೀದನ ಜನರಿಗೆ ಾನೂನನು ಅವ ಾನ ಾಡಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು ಸತ್ತನು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಾನೂನನು ಾಜ ಾದನು. 2 ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಾನು ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಾವಿನಿಂದ
ಶೋಕತಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 3ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಾವೀದನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವನೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿರುತಿ್ತಯಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ
ನಗರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಈ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರುನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಲು ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರ ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿದನು. ಅವರ ನಡುವಿನ ಕೆಳ ಾಗವು ಾಣುವಂತೆ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 ಅವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಹಳ
ಾಚಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳುಮತೆ್ತ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲ ಇರಿ. ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

6 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹಣಕೊಟು್ಟ ಬೇತ್ ರೆಹೋಬ್ಮತು್ತ ಚೋ ಾಗಳಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಭೂದಳವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾ ಾದ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಂದು ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾಗೂ ಟೋಬ್ ನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

7 ಇದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ೕ ಾಬನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶೂರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಅವರು ನಗರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತರು. ಚೋ ಾ ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಗಳ ಅ ಾಮ್ಯರು, ಟೋಬ್ಮತು್ತ ಾ ಾದ ಜನರುಯುದ್ಧರಂಗದಲಿ್ಲ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

9ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹಿಂದೆಮತು್ತ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ೕ ಾಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 10 ಬಳಿಕ ೕ ಾಬನು ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ೕ ಾಬನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರು
ನನಗಿಂತ ಬಲ ಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನಗೆ
ಬಲ ಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನೀನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರು. ನಮ್ಮ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಗರಗಳಿ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋ ಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಸರಿಯೆನಿಸುವುದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ನಂತರ ೕ ಾಬನುಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಬ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದಅ ್ಮೕನಿಯರುಅಬೀಷೈಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ೕ ಾಬನುಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
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ಅ ಾಮ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು
15ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 16ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆತರಲು ಹದದೆಜೆರನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಹದದೆಜೆರನ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು ಅವರ ಾಯಕ ಾದನು.

17 ಈ ವಿಷಯವು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು. 18 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು ನೂರು
ಮಂದಿ ರಥದ ಾರಥಿಯರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

19 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದುದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸೇವಕ ಾದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆಮತೆ್ತ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅ ಾಮ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡರು.

11
ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆ ಂದಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದು್ದ

1 ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ, ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಅವನ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು.
ಆದರೆ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಅವನು ಾಯಂ ಾಲ ತನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ ಅರಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರು ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಾ್ನನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ

ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವಳು ಾರೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಒಬ್ಬ
ಸೇವಕನು, “ಅವಳುಎಲೀ ಾಮನಮಗ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನಹೆಂಡತಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಾವೀದನು ತನ ಾಗಿ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವಳು ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ತನ್ನ ಾಸಿಕ ಮುಟು್ಟ
ನಿಂತಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.* 5ಬಳಿಕ
ಬತೆ್ಷಬೆ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಅವಳು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು
6 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ೕ ಾಬನುಊರೀಯನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7ಊರೀಯನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದನು. ಾವೀದನು ಊರೀಯನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿ, ೕ ಾಬನು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆ? ಸೈನಿಕರು
ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ಾವೀದನು ಊರೀಯನಿಗೆ,
“ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆ” ಎಂದನು.
ಊರೀಯನು ಾಜನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಊರೀಯನಿಗೆ ಾಜನು ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಹ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಮನೆಯ ಹೊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಜನ

* 11:4: ತನ್ನ… ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ತನ್ನ ಅಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.”
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ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದನು. 10 ಸೇವಕರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಊರಿಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಾವೀದನು, “ನೀನು ದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಏಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?”

ಎಂದುಊರೀಯನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
11 ಊರೀಯನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೂ

ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಾಜನ ಸೇವಕರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಪತಿ್ನಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿ ಾ್ನಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಇಂಥದನು್ನ
ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಾವೀದನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಾಳೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಊರೀಯನು ಅಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಂದರೆ ಾರನೆಯ ದಿನದ

ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು ಾಣುವಂತೆ ಊರೀಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಊರೀಯನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ಊಟ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು
ಊರೀಯನನು್ನ ಮತ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದರೂಊರೀಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಸಂಜೆ
ಾಜನಮನೆಯಹೊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆಮಲಗಲು ಹೋದನು.

ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವೀದನಉ ಾಯ
14 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು. ಾವೀದನು ಆ

ಪತ್ರವನು್ನ ಊರೀಯನ ಕೈಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 15 ಾವೀದನು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ, “ಯುದ್ಧವು ಹೆಚು್ಚ
ಭೀಕರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಡೆಊರೀಯನನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅವನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

16 ಅ ್ಮೕನಿಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲರುವರೆಂಬುದನು್ನ ೕ ಾಬನು
ಗುರುತಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಊರೀಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ೕ ಾಬನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಆ ನಗರದ†ಜನರು ಹೊರಗೆಬಂದು ಾವೀದನ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ಊರೀಯನೂ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

18ಅನಂತರ ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿವರಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 19 ನೀನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 20 ಾಜನು ತಳಮಳಗೊಂಡು,
‘ ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವುಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಏಕೆ ಹೋಯಿತು? ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಜನರು, ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 21ಯೆರುಬೆ್ಬಷೆತನಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಾರು ಕೊಂದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನಮೇಲೆಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಗರದಗೋಡೆಯಮೇಲಿನಿಂದಎಸೆದವಳು
ತೇಬೇಚಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಗೋಡೆಯಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಹೋದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ
ನೀನು, ‘ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಊರೀಯನು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

22 ೕ ಾಬನು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಂದೇಶಕನು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
23 ಸಂದೇಶಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಾವುಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿ ನಗರದ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 24ನಗರದ
ಗೋಡೆಯಮೇಲಿದ್ದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕಊರೀಯನೂ ಸಹ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನಿಗೆ: ‘ಇದರಿಂದ ನೀನು
ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಒಂದೇ ಖಡ್ಗವು ಈ ಹೊತು್ತ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
† 11:17: ಆ ನಗರದ ರಬ್ಬ ಎಂಬ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ನಗರ.
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ಕೊಲು್ಲವುದು. ರಬ್ಬ ನಗರದಮೇಲೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. ಆಗ ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವೆ!’ ಈ
ಾತುಗಳಿಂದ ೕ ಾಬನನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು
26 ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಊರೀಯನು ಸತ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ

ಗಂಡನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದಳು. 27 ಅವಳು ತನ್ನ ಶೋಕ ಾಲವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವಳನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಾವೀದನು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವಳು ಾವೀದನ ಪತಿ್ನ ಾದಳು. ಅವಳು
ಾವೀದನಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು. ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದುಃಖವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು.

12
ಾ ಾನನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ

1ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನನು್ನ ಾವೀದನಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾ ಾನನು ಾವೀದನಬಳಿಗೆಬಂದು,
“ಒಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಶಿ್ರೕಮಂತ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತೀ ಾ ಬಡವ.
2 ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ದನಗಳು ಇದ್ದವು. 3 ಆದರೆ ಬಡವನ ಹತಿ್ತರ ಅವನೇ
ತಂದ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಬಹು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಆ ಬಡವನು ಾಕಿದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿಮರಿಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು
ಬಡವನಊಟವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಎದೆಯ
ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಕುರಿಮರಿಯುಮಲಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಡವನಿಗೆಮಗಳಂತೆಯೇ ಇತು್ತ.

4 “ಆಗ ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನು ಬಂದನು. ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಿಗೆ
ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ಆದರೆ ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ
ಬಡವನಿಂದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯಸಿ ತನ್ನ ಅತಿಥಿ ಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಾವೀದನು ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಲೇಬೇಕು! 6ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಬೆಲೆಯ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದನು
7 ಆಗ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯ! ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವನು ಾನೇ. ೌಲನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದವನು
ಾನೇ. 8 ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಾನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ಅದು ಾಲದು ಎನು್ನವಂತೆ, ಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚನದನೂ್ನ ನೀಡಿದೆನು. 9 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ? ಆತನು ತಪೆ್ಪಂದು
ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದೆ? ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ.
ಅವನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದೆ. ೌದು, ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ. 10 ನೀನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸ ಾ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.’

11“ಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ ಾನು ನಿನಗೆತೊಂದರೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಈ ತೊಂದರೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ತೀರ
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗು ಾ್ತನೆ. ಇದು
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ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.* 12 ನೀನು ಬತೆ್ಷಬೆ ಂದಿಗೆ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಾತೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು’ ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13ಆಗ ಾವೀದನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದನು.
ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

14ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳುಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ನಿನಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗು ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದಮತು್ತ ಬತೆ್ಷಬೆಳಮಗುವಿನಮರಣ
15 ಾ ಾನನುಮನೆಗೆಹೋದನು. ಾವೀದನಿಗೆಊರೀಯನಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ

ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 16 ಾವೀದನು ಮಗುವಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆಯೇ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.
17 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತ್ತಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಆದರೆ ಾವೀದನು ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಏಳನೆಯ
ದಿನ ಆ ಮಗು ಸತಿ್ತತು. ಮಗು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಂಜಿದರು. ಅವರು,
“ನೋಡಿ,ಮಗು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಾವು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆವು. ಆದರೆ
ಅವನು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವು ಸತಿ್ತತೆಂದು ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವನು
ತನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಆದರೆ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ಗುಸುಗುಸು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಮಗು
ಸತಿ್ತದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ಮಗು
ಸತು್ತಹೋಯಿತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು, ಸತು್ತಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಸೇವಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 ಆಗ ಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು

ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಲು ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಅವನ ಸೇವಕರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ಅವನು ತಿಂದನು.

21 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಮಗುವು ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನು ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೋ ಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಗುವು ಸತ್ತಮೇಲೆ ನೀನು
ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದಊಟ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

22 ಾವೀದನು, “ಮಗು ಜೀವದಿಂದ ಇರು ಾಗ ಾನು ಊಟ ಾಡದೆ ಗೋ ಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ
‘ಒಂದುವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅನುಕಂಪವನು್ನ ತೋರಿ ಮಗುವನು್ನ ಬದುಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು
ಾನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 23 ಆದರೆ ಈಗ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾನೇಕೆ
ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು? ಆಮಗುವಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾನು ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ! ಎಂ ಾದರೂ
ಒಂದು ದಿನ ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ

24 ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಅವ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಮತೆ್ತ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಾಯಿತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಸೊಲೊ ೕನ್ ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
25ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾ ಾನನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಯೆದೀದ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಾವೀದನು ರಬ್ಬವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
* 12:11: ಇದು … ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸೂಯರ್ನ ನೋಟದಂತೆ.” † 12:12: ಆದರೆ … ನಡೆಯುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ.”
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26 ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 27 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾನು
ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ನೀರಿರುವ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಈಗ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು. ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಇದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೋ. ಈ ನಗರವನು್ನ ಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ

ಕರೆಯಬೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
29 ಆಗ ಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ

ಹೋ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 30 ಾವೀದನು ಅವರ ಾಜನ ತಲೆಯ‡ ಮೇಲಿದ್ದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೀರಿಟವುಚಿನ್ನದೂ್ದ ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರವುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿತು್ತ.
ಆ ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಆ ಕೀರಿಟವನು್ನ ಾವೀದನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.
ಾವೀದನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದನು.
31 ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಹೊರದೂಡಿದನು. ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಗರಗಸ, ಕಬಿ್ಬಣದ

ಗುದ್ದಲಿ ಮತು್ತ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ನಗರಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವೀದನು ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

13
ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ೕಹಿಸಿದು್ದ

1 ಾವೀದನಿಗೆಅ ಾ್ಷಲೋಮನೆಂಬಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಾ ಾರಳೆಂಬ ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆಬಹಳ
ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಾವೀದನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ ಅ ್ನೕನನು, 2 ಾ ಾರಳನು್ನ ೕಹಿಸಿದನು.
ಾ ಾರಳು ಕನೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಏನು ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ
ೕಹದಲಿ್ಲಯೇ ಅ ್ನೕನನು ಬಲಹೀನ ಾದನು.*
3ಅ ್ನೕನನಿಗೆ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾ್ವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. (ಶಿಮ್ಮನು ಾವೀದನ

ಸೋದರ.) ೕ ಾ ಾ್ವನು ಬಹಳಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯ. 4 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ದಿನದಿಂದ
ದಿನಕೆ್ಕ ನೀನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ನೀನು ಾಜನ ಮಗ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಹಳ ಇದ್ದರೂ ನೀನು
ತೆಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರುವುದು ಏಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅ ್ನೕನನು ೕ ಾ ಾ್ವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾ ಾರಳನು್ನ ೕಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ

ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು
ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ,

‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಾದ ಾ ಾರಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನಗೆಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. ಅವಳು ನನ್ನ
ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಲಿ. ಾನುಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡುಅವಳಕೈಗಳಿಂದಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

6 ಅ ್ನೕನನು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅ ್ನೕನನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಸೋದರಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿರಿ. ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವಳು ನನ ಾಗಿ ಎರಡು
ಸಿಹಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲಿ. ಅವಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7 ಾವೀದನು ಾ ಾರಳ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸಂದೇಶಕರು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪಊಟವನು್ನ ತ ಾರಿಸು” ಎಂದರು.
‡ 12:30: ಅವರ ಾಜನ ತಲೆ ಅಥ ಾ “ಮ ಾ್ಕಮನ ತಲೆ.” ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಆ ಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯೇ ಮ ಾ್ಕಮನು.
* 13:2: ಅವಳ… ಬಲಹೀನ ಾದನು ಅಥ ಾ “ಅ ್ನೕನನು ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.”
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8 ಾ ಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅ ್ನೕನನು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಾ ಾರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಸಿ ಅ ್ನೕನನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದಳು.
9 ಾ ಾರಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅ ್ನೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ!” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಅ ್ನೕನನ
ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದು್ದ

10 ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಒಳ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಾ ಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನಿದ್ದ ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಾನು ಾಡಿದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಳು. 11 ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಅ ್ನೕನನು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ,
“ತಂಗಿಯೇ, ಬಂದು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾ ಾರಳು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ಸೋದರನೇ ಬೇಡ! ನನ್ನನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸದಿರು! ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಇಂತಹ ಾಯರ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಯ ಾರದು! ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಡ!
13ನನ ಾದಈ ಕಳಂಕವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾನು ತೊಡೆದು ಾಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀಚರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಂತೆ ನೀನೂ ಆಗಿಬಿಡುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದಳು.
14 ಆದರೆ ಾ ಾರಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಅ ್ನೕನನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾ ಾರಳಿಗಿಂತ

ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 15 ಅನಂತರ ಅ ್ನೕನನು
ಾ ಾರಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ್ನೕನನು ಾನು ಅವಳನು್ನ ದಲು ೕಹಿಸಿದುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ಮೇಲೇಳು, ಹೊರಟುಹೋಗು!” ಎಂದನು.

16 ಾ ಾರಳು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ನೀನು ದಲು
ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 17 ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ

ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಈಗಲೇ ಈ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೂಕು! ಅವಳು
ಹೋದ ನಂತರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅ ್ನೕನನ ಸೇವಕನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಹೊರನೂಕಿ ಅವಳು ಹೋದ ನಂತರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗವನು್ನ
ಾಕಿದನು.
ಾ ಾರಳು ಾ ಾ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಾಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

ಕನೆ್ಯಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇಂತಹ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಾ ಾರಳು ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಳು; ತನ್ನ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದಳು.

20 ಾ ಾರಳ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೇ? ಅ ್ನೕನನು ನಿನ್ನ ಸೋದರ. ತಂಗಿಯೇ,ಈಗಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಸುಮ್ಮನಿರು. ಇದರಿಂದ
ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾ ಾರಳು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು.

21 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 22ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಅ ್ನೕನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಏನನೂ್ನ ಅ ್ನೕನನಿಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪ್ರತೀ ಾರ
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23ಎರಡುವಷರ್ಗಳನಂತರ,ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಕುರಿಗಳತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವುಜನರು
ಾಳ್ ಾಚೋರಿಗೆ ಬಂದರು. ಇದನು್ನ ಬಂದು ನೋಡುವಂತೆ ಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಆ ಾ್ವನವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 24 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರು ಬರು ಾ್ತರೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ” ಎಂದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ಾವೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಬಹಳ
ತೊಂದರೆ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಾವೀದನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
26ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನೇಕೆ ಬರಬೇಕು?” ಎಂದನು.

27ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಕೊನೆಗೆ ಾವೀದನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದನು.

ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದು್ದ
28ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಾಡಿದನು: “ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರಿ.

ಅವನು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರಲಿ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದಿರಷೆ್ಟೕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ” ಎಂದನು.

29ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಅವನಆ ಯಂತೆಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾವೀದನ
ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನೆ್ನೕರಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.

ಅ ್ನೕನನಮರಣದ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆಮುಟಿ್ಟತು
30 ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾವೀದನಿಗೆಈ ಸುದಿ್ದಯು ತಲುಪಿತು.

“ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಒಬ್ಬ ಮಗನನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಸುದಿ್ದ.

31 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು.

32 ಆದರೆ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ೕ ಾ ಾ್ವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆಂದು ೕಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು ಾತ್ರ
ಸತಿ್ತರಬೇಕು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಅ ್ನೕನನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾಜನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡ. ಅ ್ನೕನನು ಾತ್ರ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದನು.

34ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಓಡಿಹೋದನು.
ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಬೆಟ್ಟದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ

ಅಂದರೆ ಹೋರೋನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿದನು.
35 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ. ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಾಜನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

36 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು.
ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಅಳ ಾಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಮತ್ತಷು್ಟ ೕ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು. 37 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಗೆಷೂರಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ
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ಗೆಷೂರಿನ ಾಜನೂ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ತಲೆ್ಮ ೖನ† ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಓಡಿಹೋದನು. 38ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ನೆಲೆಸಿದನು. 39 ಅ ್ನೕನನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಾಣಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾತೊರೆಯತೊಡಗಿದನು.

14
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂ ಾದ ಾತನೆಯು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ತೆಕೋವದಿಂದ

ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ೕ ಾಬನು,
“ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಚಮರ್ ಾ್ಕಗಲಿ ತಲೆಕೂದಲಿ ಾಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಶೋಕಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ. ಸತ್ತವನಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ
ರೋಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ನಟಿಸು. 3 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕ ಾಬನು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

4 ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾಜನೇ,
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

5 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾನೊಬ್ಬ ವಿಧವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 6ನನಗೆಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಹೊರಗೆ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯುವ
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ.◌್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. 7ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗೆ, ‘ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ ಕೊಂದ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಗೆ
ಾರಸು ಾರ ಾದ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ
ಆ ಾಕಿರಣ. ಆ ಕೊನೆಯ ಆ ಾಕಿರಣವು ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಸತ್ತ ಗಂಡನ
ಆಸಿ್ತ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಸರು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

8 ಆಗ ಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ
ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

10 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು “ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಷಿ ಎಂದವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು
ನಿನಗೆಮತೆ್ತ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಆಗ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಈ
ಜನರು, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಮಗನ ತಲೆಯಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

12ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ,ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು
ಬಿಡು” ಎಂದಳು.

“ಹೇಳು” ಎಂದು ಾಜನು ಹೇಳಿದನು.
† 13:37: ಗೆಷೂರಿನ… ತಲೆ್ಮ ೖ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಅಜ್ಜ ತಲೆ್ಮ ೖ.
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13 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ದೇವರ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ೕಚಿಸಿರುವು ಾದರೂ ಏಕೆ? ೌದು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ತೀಪಿರ್ನ ಮೂಲಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು

ತೋರಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಗನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು
ತಂದಿಲ್ಲ. 14 ಾವೆಲ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎನು್ನವುದು ನಿಜ. ಾವೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಚೆಲಿ್ಲದ ನೀರಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ನೀರನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ ಆತನದೇ ಆದ ಉ ಾಯವಿದೆ. 15 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕಂದೇ ಬಂದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಹೆದರಿಸಿದರು. ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು. ‘ ಾನು ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹುಶಃ
ಾಜನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. 16 ಾಜನು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ರ ಸಬಹುದು; ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ್ವಸವನು್ನ
ನಮಿ್ಮಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾ ಾಡಬಹುದು.’ 17 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದಳು.
19 ಾಜನು, “ಈವಿಚಾರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಲು ೕ ಾಬನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ! ನಿಮ್ಮ

ಸೇವಕ ಾದ ೕ ಾಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 20 ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯು ಬದ ಾಗಲೆಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ೕ ಾಬನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು
ದೇವದೂತನಂತೆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ”
ಎಂದಳು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ

21 ಾಜನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಯುವಕ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೕ ಾಬನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ೕ ಾಬನು ಮೇಲೆದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುತಂದನು. 24 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಲಿ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದು ಬೇಡ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

25 ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ, ಅವನ ಸುಂದರ ರೂಪ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಅವನಷು್ಟ ರೂಪವಂತನು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯಿಂದ ಾದಗಳವರೆಗೆ
ಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಪ್ರತಿ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತೂಕ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲು ಐದು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.
27ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಾ ಾರ್;
ಈಕೆಯು ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.

ೕ ಾಬನು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದು್ದ
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28 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎಂಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ೕ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ

ಕೊಡುವಂತೆಈಸಂದೇಶಕರು ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ೕ ಾಬನುಅ ಾ್ಷಲೋಮನಬಳಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ೕ ಾಬನು
ಬರಲಿಲ್ಲ.

30 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬನ
ಹೊಲವಿದೆ. ಅವನು ಆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಬೆಳೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೋಗಿ ಆ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚದರು. 31 ಆಗ
ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು

ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಏಕೆ ಸುಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
32 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ

ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದನು. ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದೆನು. ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಲು ಅವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದು್ದ ಏಕೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದೆನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ಾಜನನು್ನ
ನೋಡಲು ನನಗೆಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡು. ಾನು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಲಿ!”
ಎಂದನು.

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಭೇಟಿ ಾಡಿದು್ದ
33 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. ಾಜನು

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಾಜನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

15
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದದು್ದ

1ಇ ಾದನಂತರ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ ಾಗಿ ರಥವನೂ್ನ ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. ಅವನು ರಥವನು್ನ
ನಡೆಸು ಾಗ ಅವನಮುಂದೆ ಓಡಲು ಐವತು್ತ ಜನರಿದ್ದರು. 2ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ
ಾ್ವರದ* ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಾವ ಾದರೂ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು ಾವ ನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇಂಥ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
4 ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರೆ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗ ಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಆಗ ಾನು
ಸ ಾಯ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಅವನತೊಂದರೆಗೆತೃಪಿ್ತಕರ ಾದಪರಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಲು ಾನು ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಾವ ಾದರೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಾಗಿ ಾಗ,

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ

* 15:2: ಾ್ವರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಬಂದು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ. ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಅನೇಕ ಕದ್ದಮೆಗಳು ನಡೆಯುವ
ಸ್ಥಳವೂ ಇದೇ.
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ಬಳಿಗೆ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಬರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ,
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಆಲೋಚನೆ
7 ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ† ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ
ಅನುಮತಿಕೊಡು. 8 ಾನು ಅ ಾಮಿನ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದಗ, ‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದನು’ ” ಎಂದನು.
9 “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋದನು. 10ಆದರೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ

ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಗೂಢಚಾರರು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಕಹಳೆಯ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ’ನೆಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

11 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಆ ಜನರು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವನು ೕಚಿಸಿದ ಾಯರ್ವು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬವನು ಾವೀದನ ಸಲಹೆ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಗೀಲೋವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಅವನ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಗೀಲೋವದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಡಿದ ಒಳಸಂಚು ಸಫಲ ಾಗತೊಡಗಿತು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ೕಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದದು್ದ

13ಒಬ್ಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಲು ಒಳಗೆ ಬಂದು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಆಗ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆಲ್ಲ, “ ಾವುತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!
ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ. ಅವನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಾಜನ ಸೇವಕರು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರದಂತೆ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದು್ದ

16 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಮನೆಯ
ಉಸು್ತ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜನು ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ,
17 ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಕೊನೆಯಮನೆಯಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
18 ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಾಜನನು್ನ ಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಕೆರೇತ್ಯರು, ಪೆಲೇತ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿತಿ್ತೕಯರು
(ಗತ್ ನ ಆರುನೂರು ಜನರು) ಾಜನನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.

19 ಾಜನು ಗತ್ ನಇತೆಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಹನ ್ಮಂದಿಗೆಏಕೆಬರುತಿ್ತರುವೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಿ,ಹೊಸ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು. ನೀನು ಹೊರದೇಶೀಯನು. ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವಲ್ಲ. 20 ನೀನು ನನ್ನ ತೆ
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದದು್ದ ನಿನೆ್ನಯಷೆ್ಟೕ. ನೀನುಈಗನನೊ್ನಂದಿಗೆಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ!
ನಿನ್ನ ಸೋದರರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು. ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಲಿ” ಎಂದನು.

21ಅದಕೆ್ಕ ಇತೆಯನು ಾಜನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆಮತು್ತ ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನಂತೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಜೀವ ಹೋದರೂಉಳಿದರೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಾವೀದನು ಇತೆಯನಿಗೆ, “ ಾ, ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟೋಣ” ಎಂದನು.
† 15:7: ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು” ಎಂದಿದೆ.
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ಗತ್ ನ ಇತೆಯನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.
23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋದನು.
ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 24ಚಾದೋಕನುಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲ ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದ ಾಪರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾನು ನೋಡುವ ಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
26ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿದರೆ, ಆಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನು ತನಗೆ
ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.

27 ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನೊಬ್ಬ ದೇವದಶಿರ್. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗು. ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 28 ಜನರು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಾಟಿಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು
ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ವತರ್ ಾನ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ,ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
30 ಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ದಿಣೆ್ಣಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತಲೆಯ

ಮೇಲೆ ಮುಸುಕೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವನಜನರೆಲ್ಲರೂತಲೆಯಮೇಲೆಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡುಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆಹೋದರು.

31 ಒಬ್ಬನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 32 ಾವೀದನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಎಂಬವನು ಅವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಹೂಷೈನ
ಅಂಗಿಯು ಹರಿದಿತು್ತ. ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಧೂಳಿತು್ತ.

33 ಾವೀದನು ಹೂಷೈಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವು ಾದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಾರ ಾಗುವಿಯಷೆ್ಟೕ.
34 ಆದರೆ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸುವೆ. ನೀನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ‘ ಾಜನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 35 ಾಜಕ ಾದ
ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಾಜನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವರಿಗೆನೀನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. 36ಚಾದೋಕನಮಗ ಾದಅಹೀ ಾಚನಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಮೂಲಕ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

37 ಾವೀದನ ಗೆಳೆಯ ಾದ ಹೂಷೈ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.

16
ಚೀಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವನು

1 ಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ಚೀಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಚೀಬನ ಹತಿ್ತರ ತಡಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳು, ಒಂದುನೂರು ಗೊಂಚಲು ಒಣ ಾ್ರ , ಒಂದುನೂರು
ಹಣು್ಣಗಳುಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದಒಂದುಚೀಲಇದ್ದವು. 2 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನುಚೀಬನಿಗೆ, “ಈವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ
ಏತ ಾ್ಕಗಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಚೀಬನು, “ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಾಜನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸೇವಕರು ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಗುಂದಿಹೋದವನು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಾಜನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ
ಾತನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂಬುದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದನು.

4ಆಗ ಾಜನು, “ಆದ್ದರಿಂದಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆಸೇರಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ

ದೊರಕಲಿ” ಎಂದನು.
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು

5 ಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದನು. ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ ಬಹುರೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.
6 ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಮತು್ತ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 7 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ

“ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನೀನು ಕೊಲೆ ಾರ! ನೀನುದುಷ್ಟ! 8ಯೆಹೋವನುನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಕೊಂದು ೌಲನ ಾಜಪದವಿಯನು್ನ ಕದಿ್ದರುವೆ. ಈಗ ನಿನಗೂ ಅದೇ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ
ಕೊಲೆ ಾರ” ಎಂದನು.

9ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದಅಬೀಷೈಯು ಾಜನಿಗೆ “ನನ್ನ ಾಜ ಾದಪ್ರಭುವೇ,ಈಸತ್ತ ಾಯಿಯುನಿನ್ನನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಶಿಮಿ್ಮಯ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು” ಎಂದನು.

10 ಆದರೆ ಾಜನು, “ಚೆರೂಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ಶಿಮಿ್ಮಯು ನನ್ನನು್ನ
ಶಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
11 ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಇವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದು ಾವ ದೊಡ್ಡ
ಾತು; ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಯೆಹೋವನು ನನಗುಂಟಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಶಿಮಿ್ಮಯ ಾಪಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಶುಭವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇನೋ” ಎಂದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಾಗಿದನು. ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದ ರಸೆ್ತಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಶಿಮಿ್ಮಯು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಳನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನತ್ತ ಎಸೆದನು.

14 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆದರು.

15 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.
16 ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಅಕೀರ್ಯನೂ ಆದ ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಹೂಷೈಯು, “ ಾಜನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ, ಾಜನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

17 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18ಹೂಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಾನು ಸೇರಿದವನು. ಈಜನರುಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ನೆಲೆಸುತೆ್ತೕನೆ. 19ಮುಂಚೆ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆನು. ಈಗ ಾವೀದನ ಮಗನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೇಳುವನು
20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು

ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
21ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ಮನೆಯನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಕೆಲವು

ಪತಿ್ನಯರನು್ನ* ಇಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ ತಿಳಿಯುವುದು; ನಿನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.

22ಆಗ ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿದರು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು.
23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಾಕ್ಯವುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಷು್ಟ ಮುಖ್ಯ ೕ ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.

17
ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆ

1 ಅಹೀತೋಫೆಲನು, “ಈಗ ಾನು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಾತಿ್ರಯೇ
ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 2ಅವನು ಆ ಾಸದಿಂದ ಬಲಹೀನ ಾ ಾಗ ಅವನಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ ಹೆದರಿಸುವೆನು; ಆಗ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. 3ಅನಂತರ ಾನು ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವೀದನು ಸತ್ತರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

4ಈಉ ಾಯವುಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ಕಂಡಿತು. 5ಆದರೆ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ಈಗಅಕೀರ್ಯ ಾದಹೂಷೈಯನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ಅವನುಏನುಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಹೂಷೈ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿದು್ದ

6 ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೂಷೈಗೆ, “ಇದು
ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನೀಡಿದ ಉ ಾಯ. ಇದನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆ?
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು.” ಎಂದನು.

7ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8ಅವನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯುಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಶೂರರೆಂಬುದು
ನಿನಗೆತಿಳಿದಿದೆ. ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಕರಡಿಯಂತೆಅವರುರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹೋ ಾಟ ಾರ. ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9ಈ ಾಗಲೇಅವನು ಒಂದು ಗವಿಯ ಾ್ಲಗಲಿಇಲ್ಲವೆಬೇರೆ ಾವ ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಸೋಲುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 10ಆಗ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಶೂರ ಾದ ಜನರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

11 “ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ: ನೀನು ಾನ್ ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು.
ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಾವೀದನನು್ನ ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಾವು ಾವೀದನಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆವು. ಾವೀದನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾವು ಕೊಲು್ಲವೆವು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ

* 16:21: ಪತಿ್ನಯರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಉಪಪತಿ್ನಯರು” ಪತಿ್ನಯರಂತಿರುವ ಸೇವಕಿಯರು.
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ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಆ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ತರು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಣಿವೆಯ ಆಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಕಲು್ಲ ಸಹಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ, “ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈಯನ ಸಲಹೆಯು ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಸಲಹೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ
ಅವರು ಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಈ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿದ್ದನು.

ಾವೀದನಿಗೆ ಹೂಷೈನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
15 ಹೂಷೈಯು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಾಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ವಿಚಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ವರದಿಯನು್ನ, ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
16ಹೂಷೈಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: “ಈ ಾತಿ್ರ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ತಂಗಬೇಡ, ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಾಜಕರ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಎನ್-ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ
ಾದಿದ್ದರು. ಾವು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರದೆಂದು ಅವರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಾವೀದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

18 ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾಲಕನು ನೋಡಿದನು. ಆ ಾಲಕನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಓಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಿಯಿತು್ತ.
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಈ ಾವಿ ಳಗೆ ಇಳಿದರು. 19 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯು

ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿಯನು್ನ
ಹರಡಿದಳು. ಅದು ಗೋಧಿಯ ಾಶಿಯಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನುಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು
ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅಹೀ ಾಚ್ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರು ಈ ಾಗಲೇ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿರಬೇಕು”

ಎಂದಳು.
ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

21 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನಿಕರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು ಾವಿಯಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಬೇಗ, ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

22 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. ಸೂಯರ್ನು
ಮೇಲೇರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ, ಾವೀದನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ

23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ತನ್ನ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನೇ ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಜನರು ಅವನ ತಂದೆಯಸ ಾಧಿಯಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದು್ದ
24 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್

ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. 25 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಅ ಾಸನು ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.* ಅ ಾಸನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಇತ್ರನ ಮಗ. ಅ ಾಸನ
ಾಯಿ ಾದಅಬೀಗಲಳು, ಾ ಾಷನಮಗಳುಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳಸೋದರಿ. 26ಅ ಾ್ಷಲೋಮನುಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಶೋಬಿ, ಾಕೀರ್ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯರು
27 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೋಬಿ, ಾಕೀರ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯರು ಆ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. (ಶೋಬಿಯುಅ ್ಮೕನಿಯರಪಟ್ಟಣ ಾದರ ಾ್ಬದಊರಿನ ಾ ಾಷನಮಗ. ಾಕೀರನು
ಲೋದೆ ಾರಿನ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾಡಿನ ರೋಗೆಲೀಮ್ ನಗರದವನು.)
28-29ಅವರು, “ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಜನರುದಣಿದಿ ಾ್ದರೆ,ಹಸಿದಿ ಾ್ದರೆಮತು್ತ ಾಹಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದುಹೇಳಿ, ಾವೀದನಿಗೂಅವನಜನರಿಗೂತಿನ್ನಲುಅನೇಕಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರು
ಾಸಿಗೆಗಳನು್ನ, ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಡಕೆಕುಡಿಕೆಗಳನು್ನ, ಗೋಧಿ, ಾಲಿರ್, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿದ ಾಳುಗಳು,
ಅವರೆ,ಅಲಸಂದಿ,ಒಣಗಿಸಿದಬೇಳೆ,ಜೇನುತುಪ್ಪ,ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿಮತು್ತ ಹಸುವಿನ ಾಲಿನಿಂದ ಾಡಿದಗಿಣು್ಣ
ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

18
ಾವೀದನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವನು

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕ ಾಬನು ದಲನೆ ಗುಂಪನು್ನ, ಅಬೀಷೈ ಎರಡನೆ ಗುಂಪನು್ನ, ಗತ್ ನ ಇತೆಯನು
ಮೂರನೆ ಗುಂಪನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
3ಆದರೆ ಅವರು, “ಬೇಡ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವುಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ

ಓಡಿಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು
ಸತ್ತರೂ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಷು್ಟ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವೆ! ನೀನು ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ೕಚಿಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾಜನು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಸೈನ್ಯವು ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು

ನೂರು ಮತು್ತ ಒಂದು ಾವಿರಮಂದಿಯಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಹೋದರು.
“ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿರಿ!”
5 ಾಜನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತೆಯನಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ

ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಾಜನು ನೀಡಿದ ಆ ಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು

* 17:25: ಅ ಾಸನು … ಬಂದನು ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ, ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಮೂವರು ಸೇ ಾಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
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6 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದಅ ಾ್ಷಲೋಮನವಿರುದ್ಧ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯುದ್ಧ ಾಡಿತು.
7 ಾವೀದನಸೈನ್ಯವುಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಂದುಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. 8ಯುದ್ಧವು
ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಂದು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತ್ತ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

9 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು. ಅವನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು. ಆ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಯಿತು. ಆ ರೆಂಬೆಗಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯು ಮರದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಓಡಿಹೋದುದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಮರದಲಿ್ಲ* ನೇ ಾಡುವವ ಾದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು ೕ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ
ನೇ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11 ೕ ಾಬನು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದು ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

12 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಾನು
ಾಜನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತೆಯನಿಗೆ
ಾಜನು ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ‘ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡದಿರಿ’ ಎಂದು ಾಜನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಾನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ಾಜನೇ
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬನು, “ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾನಿಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಲವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡು ಾ್ತ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಬನು ಮೂರು

ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನತ್ತ ಎಸೆದನು. ಬಜಿರ್ಗಳು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವು. 15 ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಈಹತು್ತ ಜನರೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರು.

16 ೕ ಾಬನು ಕಹಳೆಯನು್ನಊದಿ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕಡೆಯವ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ನಂತರ ೕ ಾಬನ ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಾಡಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅವರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿಯನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
18 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ, ಾಜನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರಿಸಲು ನನಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆ ಸ್ತಂಭವನು್ನ “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ” ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
19 ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಈಗ ಓಡು ಾ್ತಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನೆಂದು
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
20 ೕ ಾಬನು ಅಹೀ ಾಚನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವೀದನಿಗೆ ಇಂದು ನೀನು ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ

ತಿಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇರೊಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು,ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಾಜನ
ಮಗನು ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ೕ ಾಬನು ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಥಿ ೕಪ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಓಡಿಹೋದನು.

* 18:9: ಮರದಲಿ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸ್ವಗರ್ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನಡುವೆ.”
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22 ಆದರೆ ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡು ಾ್ತ, “ಏನು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು!”
ಎಂದನು.

ೕ ಾಬನು, “ಮಗನೇ, ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಏಕೆ ಇಚಿ್ಛಸುವೆ?
ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವತರ್ ಾನಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

23ಅಹೀ ಾಚನು, “ಏ ಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಾನು ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
“ಓಡು” ಎಂದು ೕ ಾಬನು ಅಹೀ ಾಚನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅಹೀ ಾಚನು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು

ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನಿಗಿಂತ ದಲೇ ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
24 ಾವೀದನು ನಗರದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಾವಲು ಾರನುಊರ ಾಗಿಲುಗಳ
ಾಳಿಗೆಯಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾವಲು ಾರನುದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ,ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನುಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ

ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 25 ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾಗಿ
ಕೂಗಿದನು.

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಓಡು ಾ್ತ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 26 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾವಲು ಾರನು ನೋಡಿದನು. ಾವಲು ಾರನು ಾ್ವರ ಾಲಕನನು್ನ ಕರೆದು,
“ನೋಡು! ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

ಾಜನು, “ಅವನು ಸಹ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
27 ಾವಲು ಾರನು, “ ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯನು ಓಡುತಿ್ತರುವುದು ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ

ಅಹೀ ಾಚನಂತಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಾವನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಜನು, “ಅಹೀ ಾಚನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ. ಅವನು ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತರಬೇಕು”

ಎಂದನು.
28 ಅಹೀ ಾಚನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಜನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಅಹೀ ಾಚನು, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಾಜನು, “ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅಹೀ ಾಚನು, “ ೕ ಾಬನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋ ಾಹಲವನು್ನ

ನೋಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಅದು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30ಆಗ ಾಜನು, “ಅತ್ತ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲ” ಎಂದನು. ಅಹೀ ಾಚನು ಸರಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
31 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನು ಬಂದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯಿದೆ, ನಿನ್ನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಇಂದುಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಿದನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32 ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನು, “ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದ

ಜನರೆಲ್ಲರು ಈಯುವಕನಂತೆಯೇ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
33ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಆಗ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾಜನು ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು.

ಅವನು ನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತ, “ನನ್ನಮಗನೇ,ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ,ನನ್ನಮಗ ಾದಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನಿನಗೆಬದ ಾಗಿ ಾನು
ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದನು.

19
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
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1ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಜನರು ೕ ಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾಜನು
ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2 ಾವೀದನ
ಸೈನ್ಯವು ಅಂದು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕದ ದಿನವೂ
ಆಯಿತು. “ ಾಜನು ಮಗನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಿ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.

3ಜನರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಬಂದರು. ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಬಂದವರಂತೆ
ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಾಜನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಾಜನು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ,ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ,ಮಗನೇ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಾಜನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ! ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರುಇಂದುನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಿದರು. ಅವರುನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ,
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ, ಪತಿ್ನಯರ ಮತು್ತ ಾಸಿಯರ ಜೀವಗಳನು್ನ ರ ಸಿದರು. 6 ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನಿಂದು
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬದುಕಿದು್ದ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ಬಹಳ
ಹಷರ್ಗೊಳುತಿ್ತದೆ್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಈ ದಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 7ಈಗಮೇಲೆದು್ದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು;ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನಿಂದು ಹೊರಗೆ

ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಾತಿ್ರಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಈವರೆಗೆಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಇದು ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿರುತ್ತದೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾಜನು ನಗರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಜನು ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಹರಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಾಜ ಾದನು
9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಇತರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂ ಾಗಿ ಾವೀದನು
ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 10 ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ
ಅವನೀಗಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನನು್ನ ಾವುಮತೆ್ತ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡೋಣ” ಎಂದರು.

11ಈ ಸುದಿ್ದ ಾಜನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ, ‘ಅರಸ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ

ನೀವು ಕೊನೆಯವ ಾದದೆ್ದೕಕೆ? ನೋಡಿ, ಾಜನನು್ನ ಹಿಂದೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 12 ನೀವು ನನ್ನ ಸೋದರರು, ನೀವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು. ಹೀಗಿರು ಾಗ

ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆತರಲು ನೀವೇಕೆ ಕೊನೆಯವ ಾದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 13ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಸನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿರುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂದನು.
14 ಾವೀದನ ಾತುಗಳು ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಾಕಿದವು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ

ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದದಜನರು ಾಜನಿಗೆ, “ನೀನುನಿನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೊಡನೆಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
15ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಜನನು್ನ

ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ
ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು.
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದು್ದ

16 ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಶಿಮಿ್ಮಯು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
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17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರು ಸಹ ಶಿಮಿ್ಮ ಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ೌಲನ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬನು ಸಹ ಬಂದನು. ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನ
ಸೇವಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

18 ಾಜನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಹೋದರು. ಾಜನು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಜನರು ಾಡಿದರು. ಾಜನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಗೇರನಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದನು. ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 19 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾಜನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಾನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳದಿರು. ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ ಾನು ಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 20 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ
ಾರಣವೇ, ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಬಂದ ೕಸೇಫ್ಯರ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾನೇ
ದಲಿಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈಯನು, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ

ಸಂಭವಿಸಲಿಎಂದುಶಿಮಿ್ಮಯುಅಪೇ ಸಿದ್ದರಿಂದಮರಣಶಿ ಗೆಗುರಿ ಾಗಲೇಬೇಕು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
22 ಾವೀದನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಲಿ? ನೀವಿಂದು ನನಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಿರಿ. ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವುದು
ಸರಿ ಾಗಿರುವುದೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ದಿನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ಾಜನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.

23ನಂತರ ಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.*
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದು್ದ

24 ೌಲನ ಮ್ಮಗ ಾದಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದನು. ಾಜನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗುವತನಕ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ಲ ಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು
ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ನನಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದನು. ಾನು ಚೀಬನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಕುಂಟ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ತಡಿ ಂದನು್ನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ

ಮೇಲೆ ಾಕು. ಾನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದೆನು. 27ಆದರೆ
ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಾಜ ಾದನನ್ನ ಒಡೆಯನುದೇವದೂತನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. 28ನೀನು
ನನ್ನ ಾತನಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನುನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವ ಜನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ದೂರು ಹೇಳಲು ನನಗೆ
ಾವ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಾಜನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ. ಾನು ಈ ರೀತಿ

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ಚೀಬನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜನಿಗೆ, “ಚೀಬನೇ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಗೆ, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದು್ದ
31 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್

ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಾಜನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಾಜನೊಂದಿಗಿರಲು ಅವನು ಬಂದನು.
32 ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಾವೀದನು
ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಮತಿ್ತತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
* 19:23: ನಂತರ… ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು ಾವೀದನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವುವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾವೀದನಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆ ಾಡಿದನು.
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ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 33 ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನಿಗೆ, “ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಾ. ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವು ಾದರೆ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34ಆದರೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ? 35 ನನಗೀಗ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್. ಒಳಿತು
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ತಿನು್ನವ ಇಲ್ಲವೆ ಕುಡಿಯುವ ವಸು್ತಗಳ
ರುಚಿಯೂ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಡುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರ ಾವುದೇ ಧ ್ವನಿಯೂ
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಾನೇಕೆ ಾರ ಾಗಬೇಕು? 36 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಾವ ವಸು್ತಗಳೂ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬಿಡು. ನಂತರ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ;ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಾಜನು, “ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.
ಅವನಿ ಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ೕ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ
39 ಾಜನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನಿಗೆಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನುಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದನು.
40 ಾಜನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಕಿ ಾ್ಹಮನು ಅವನೊಂದಿಗೆ

ಹೋದನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು ಾವೀದನನು್ನ ನದಿ
ಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದು್ದ

41 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಾಜನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಾವೇ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಸಿ ಕರೆತಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
42ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಏಕೆಂದರೆ ಾಜನು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ಇದರ ಕುರಿತು

ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? ಾಜನ ಖಚಿರ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ಾವುಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಜನು
ನಮಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

43 ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ಾವು ಹತು್ತ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಾಜನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆತರಲು ಾ ಾ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಾವೇ ದಲಿಗರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ ಜನರ ಾತುಗಳು

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕಟು ಾಗಿದ್ದವು.

20
ಶೆಬನು ಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

1ಬಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಶೆಬಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವನುದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು;ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು,
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದು ಾ್ತ,

“ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಷಯನಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಾವೆಲ್ಲ,ಅಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2ಆಗಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ತೊರೆದು,ಬಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ

ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ತಮ್ಮ ಾಜನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದರು.

3 ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಾವೀದನು ಮನೆ ಾಯಲು ಬಿಟು್ಟಹೋದ
ತನ್ನ ಹತು್ತಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ* ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ ಮನೆಯನು್ನ ಾವಲು ಾರರು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು ಾವು ಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಾವೀದನು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಯುವವರೆಗೆ ವಿಧವೆಯರಂತಿದ್ದರು.
4 ಾಜನು ಅ ಾಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ

ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಸಹ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಅ ಾಸನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಯಲು ಹೋದನು; ಆದರೆ ನೇಮಕ ಾದ

ಸಮಯಕೆ್ಕ ಬರದೆ ತಡ ಾಡಿದನು.
ಶೆಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಾವೀದನು ಹೇಳಿದು್ದ

6 ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ, “ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಶೆಬನು ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಹೋಗು.
ಶೆಬನು ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ನಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಕೆರೇತ್ಯರ ಪೆಲೇತ್ಯರ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ೕ ಾಬನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
8 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ “ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ” ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅ ಾಸನು

ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಾಗ,
ಅವನ ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ೕ ಾಬನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 9 ಅವನು ಅ ಾಸನನು್ನ, “ಸೋದರನೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ೕಮವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ೕ ಾಬನು ಅ ಾಸನಿಗೆಮುದಿ್ದಡಲು ಅವನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದನು. 10ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅ ಾಸನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾಸನಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲ ಹೊರಚೆಲಿ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ೕ ಾಬನು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಿವಿದನು. ಅ ಾಸನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾಬನು ಮತೆ್ತ ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನ ಜನರು ಶೆಬನನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದು್ದ

ನಂತರ ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅಬೀಷೈಯನೊಂದಿಗೆ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 11 ೕ ಾಬನ ಯುವಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅ ಾಸನ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವೀದನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಅ ಾಸನು ರಸೆ್ತಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುವಕನು ಅ ಾಸನ ದೇಹವನು್ನ ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಎತಿ್ತ
ಹೊಲದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ನಂತರ ಅವನು ಅ ಾಸನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
13 ಅ ಾಸನ ದೇಹವನು್ನ ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾಬನನು್ನ

* 20:3: ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಈಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೆಡಿಸಿದನು. ನೋಡಿ: 2 ಸಮುವೇಲ 16:21-22.
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಬಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಲುಅವರು ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು.
ಶೆಬನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾಗೆ ಹೋದದು್ದ

14 ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಬೇರಿಯ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

15 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟತು. ಅವರು ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಹತಿ್ತರ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಸಮೀಪಿಸಿದರು; ನಂತರ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬೀಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಹೊಡೆಯ ಾಂಭಿಸಿದರು.

16 ಆ ನಗರದ ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ೕ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ. ೕ ಾಬನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ. ಾನು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

17 ೕ ಾಬನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವಳು, “ನೀನು
ೕ ಾಬನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

“ ೌದು, ಾನೇ ೕ ಾಬನು” ಎಂದು ಅವನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವಳು ೕ ಾಬಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದಳು.
“ಆಗಲಿ, ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ೕ ಾಬನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
18 ಆಗ ಅವಳು, “ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಅಗತ್ಯವಿ ಾ್ದಗ ಆಬೇಲಿನವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ,

ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಾಜನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಯಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
20ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ! ಾನು ಏನನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಲು ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 21ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ
ಶೆಬ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವನು ಬಿಕಿ್ರೕಯನ ಮಗನು. ಅವನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿದರೆ, ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವಳು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ

ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
22ನಂತರ ಅವಳು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಜಾಣತನದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದಳು. ಆಗ ಜನರು

ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಯಿಂ ಾಚೆಗೆ ೕ ಾಬನ
ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರು.
ಆ ಕೂಡಲೇ ೕ ಾಬನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು. ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮಮನೆಗಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ೕ ಾಬನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜನಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಾವೀದನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
23 ೕ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆರೇತ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ

ಪೆಲೇತ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 24 ಅದೋ ಾಮನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುವವರ ಮೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಶೆವನು ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 26 ಾಯೀರಿನವ ಾದ ಈರನು ಾವೀದನಮುಖ್ಯ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು.†

21
ೌಲನ ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕದ ದಂಡನೆ

† 20:26: ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಜಕನು.”
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1 ಾವೀದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾರ ಾದ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ
ಬರ ಾಲಕೆ್ಕ ಾರಣ. ೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಬರ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 (ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ, ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅ ೕರಿಯರ
ಕುಟುಂಬದವರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಭಿ ಾನವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.)

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 3 ಾವೀದನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಲಿ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು, ಯೆಹೋವನ
ಜನರನು್ನ ನೀವು ಹರಸಲು, ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಾಗಲಿ ಅವನ ಮನೆ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಾವೀದನು, “ಆದರೆ ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಏನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದನು.
5 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ೕಜಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಉಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 6 ಅವನ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೇತು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ಾಜನು ರ ಸಿದನು. ( ೕ ಾ ಾನನು
ೌಲನ ಮಗ.) ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.*
ಆದ್ದರಿಂದಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆಅವರಿಂದತೊಂದರೆ ಾಗದಂತೆನೋಡಿಕೊಂಡನು. 8ಆದರೆಅ ಾ್ಯಹನ
ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಅ ೕರ್ನ್ಮತು್ತ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನಮೆಹೋಲದಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯಮಗ ಾದಅದಿಯೇಲನಿಗೆ ೌಲನಮಗ ಾದಮೇರಬಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 9 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಈ
ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು. ಈ
ಏಳು ಮಂದಿ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸತ್ತರು. ಅವರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ( ಾಲಿರ್ಯ
ಸುಗಿ್ಗಯು ಆಗ ಾನೇ ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.)

ರಿಚ್ಪಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು
10ಅ ಾ್ಯಹನಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಮೇಲೆ ಾಸಿದಳು. ಸುಗಿ್ಗಯಆರಂಭದಿಂದ,

ಆ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯು ಬೀಳುವ ತನಕ, ಆಕೆ ಆ ವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ, ಾಡಿನ ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತಿ್ರಯಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ರಿಚ್ಪಳು ಅವ ಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11ಅ ಾ್ಯಹನಮಗಳೂ ೌಲನಉಪಪತಿ್ನಯೂಆದರಿಚ್ಪಳು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ ಾವೀದನು ೌಲನ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆಹೋದನು. ೌಲಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ

ನಂತರ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದ್ದರು. ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 13 ಾವೀದನು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ೌಲನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ನೇತು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ೌಲನ ಏಳು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. 14 ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನರ
ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ

* 21:7: ಾವೀದನು… ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು ಾವೀದಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರು.
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ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಹಗಳನು್ನ ಜನರು ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಜನರು ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಆಲಿಸಿದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ

15 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವೀದನೊಡನೆ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ಾಸಗೊಂಡು ಬಲಹೀನ ಾದನು.
16 ಇಷಿ್ಬೕಬೆನೋಬನು ಒಬ್ಬ ಾಕ್ಷಸನ ಮಗ. ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು ಏಳುವರೆ ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕವಿತು್ತ.
ಅವನು ಹೊಸ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಿ್ಕದ್ದನು. 17 ಆದರೆ
ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾವೀದನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆಗ ಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು

ನ ್ಮಂದಿಗೆಇನು್ನಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು. ನೀನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ,ಇಸೆ್ರೕಲಿನಅತ್ಯಂತ
ಮ ಾಪುರುಷನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ತರು ಾಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಮತೊ್ತಂದು ಯುದ್ಧವು ಗೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
ಹು ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎನು್ನವವನು ರೆಫಾಯ ಾದ ಸಫ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು.

19 ಆಗ ಗೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಮತೊ್ತಂದು ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
ಾರೇ ೕರೆಗೀವ್ ಎಂಬವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನೂ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇವನ

ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನ ಭಜಿರ್ಯು ನೇ ಾರನ
ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರವಿತು್ತ.

20 ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆರು ಬೆರಳುಗಳೂ ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಆರು ಬೆರಳುಗಳೂ ಇದ್ದವು. (ಅವನಿಗೆ ಒಟು್ಟ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು.) ಇವನು ಸಹ ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 21 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. ಆದರೆಇವನನು್ನ ೕ ಾ ಾನನು ಕೊಂದನು. ( ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನ
ಸೋದರ ಾದ ಶಿಮೆ ಾನನಮಗ.)

22ಈ ಾಲು ್ಕ ಜನರು ಗತ್ಊರಿನ ರೆಫಾಯರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನಿಂದಮತು್ತ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

22
ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

1ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಈ ಾಡನು್ನ ರಚಿಸಿ ಾಡಿದನು:

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನನ್ನ ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ವಿ ೕಚಕ.
3 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗು ಾಣಿ. ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಾನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳ; ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳ;

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೂ್ರರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು!
4ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಹರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು.

5 ಾವಿನ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ನುಗಿ್ಗಬಂದಿವೆ.
ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿವೆ.

6 ಾ ಾಳದ ಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
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ಮರಣಕರ ಾದಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.
7 ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ೌದು, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾನು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತು;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಟ್ಟ ರೆಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.
8ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು.

ಆ ಾಶದ ಅಡಿ ಾಯಗಳುಅಲು ಾಡಿದವು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು್ತ!

9ಆತನಮೂಗಿನ ಹೊಳೆ್ಳಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಹೊರಬಂದಿತು.
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವು;
ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಾ ಳಗಿಂದ ಬಂದಿತು.

10ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು!
ಆತನ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತು್ತ.

11 ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾಯುವೇ
ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾರಿಬಂದನು.

12ಆತನು ಾ ೕರ್ಡಗಳನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗು ಾರದಂ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಆ ಾಶದ ನೀರನು್ನ, ಗುಡುಗುವ ದೊಡ್ಡ ೕಡಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.

13ಉರಿಯುವ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲಿನಂತಿದ್ದ ಕಿಡಿಗಳು
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಂದವು.

14ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು!
ಸ ೕರ್ನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

15ಆತನಿಂದ ಹೊರಟ ಾಣಗಳು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಾಡಿದವು.
ಆತನು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು, ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

16ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಗದರಿಸಿ ಾಗ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು;

ನೀರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸಮುದ್ರದ ತಳವೂ
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಗೋಚರ ಾದವು.

17ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಡಿಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದನು.

18ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಆತನೇ ರ ಸಿದನು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಸೊಕಿ್ಕದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆತನೇ
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.

19ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನಗೆಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

20ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ರ ಸಿದನು.

21 ಾನು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು.

22 ಾನು ಆತನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾನು ಾಪವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಾನುಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.

24 ಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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ಾನು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆನು.
25 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ತಪೆ್ಪೕನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು!

26ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ.
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರುತಿ್ತ.

27ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ;
ೕಸ ಾರರಿಗೆಜಾಣ ಾಗಿರುವೆ.

28ನೀನು ದೀನರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾ್ನದರೋ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆ.

29ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಮಯ ಾಗುವಂತೆ

ಾಡುವನು.
30ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ, ಾನು ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ಾನು ಶತು್ರಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹತ್ತಬಲೆ್ಲನು.

31ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಾತು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ;
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.

32ಯೆಹೋವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

33ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

34 ಾನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಆತನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಾಲುಗಳಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

35ಆತನುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳುಹಿ ಾ್ತಳೆಯಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಬಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲವು.

36ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಜಯಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರುವೆ.

37ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು;
ಆಗ ಾನು ಎಡವದೆ ವೇಗ ಾಗಿ ನಡೆಯಬಲೆ್ಲನು.

38 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

39 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು.

ಅವರುಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ೌದು, ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

40ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

41ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಓಡಿಹೋಗಲು ನೀನೇ ಾರಣ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಿದೆನು.

42ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೋಡಿದರು.



2 ಸಮುವೇಲನು 22:43 501 2 ಸಮುವೇಲನು 23:2

ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದರು;

ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
43 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದೆ.
ಅವರು ನೆಲದಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನಂ ಾದರು.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನಮಣಿ್ಣನಂ ಾಗುವವರೆಗೆ ತುಳಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.

44ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ತಿಳಿಯದ ಜನರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ!

45ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರೂ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು!
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು! ಆ ಪರದೇಶಿಯರು ನನಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.

46ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು;
ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಹೊರಬರುವರು.

47ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು! ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವ ಬಂಡೆ ಾ ಾತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ.

48ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಅಧೀನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವನು.

49ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸುವವನು ದೇವರೇ.

ೌದು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಕೆನು್ನವ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವೆ.

50ಯೆಹೋವನೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

51ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಾವೀದನಿಗೆಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

23
ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

1ಇವು ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು:

“ ಾವೀದನು ಈ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದನು.
ದೇವರಿಂದಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಂದೇಶವಿದು.
ಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನೇ ಅವನು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡು ಾರ.

2ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿತು.
ಆತನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯಮೇಲಿವೆ.
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3ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಂಡೆ ಾ ಾತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

‘ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು

4ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೂ
ೕಡಗಳೇ ಇಲ್ಲದಮುಂಜಾನೆಯಂತೆಯೂ

ಮಳೆ ಬಿದ್ದನಂತರ ಬರುವ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ
ಗರಿಕೆಯನು್ನ ನೆಲದಿಂದಮೂಡಿಸುವಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.’

5 “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು.

ಆತನು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವನು.

6 “ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಲ್ಲರೂಮುಳು್ಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು.

7ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅವುಮರದಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಚುಚಿ್ಚದಂ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು!”

ಾವೀದನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು
8 ಾವೀದನ ಶೂರಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ತಹೆ್ಕ ೕನ್ಯ ಾದ ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು. ಮೂವರು ವೀರರಿಗೆ ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನನು್ನ ಎಚಿ್ನೕಯ ಾದ ಅದೀನೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಎಂಟುನೂರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ. ಾವೀದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ ವೀರರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.
10 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಂದು
ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ವಿಜಯಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು ಾತ್ರವೇ
ಬಂದಿದ್ದರು.

11ಮೂರನೆಯವನು, ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಅಗೇಯನ ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಮ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ
ಬಂದುಅಲಸಂದಿಯಹೊಲದಲಿ್ಲಹೋ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದಓಡಿಹೋದರು. 12ಆದರೆ
ಶಮ್ಮನುಹೊಲದಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಅದನು್ನಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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13ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದ ಒಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರಲಿ್ಲ*ಮೂವರು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಈಮೂವರು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವು ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. 15 ಾವೀದನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿ ಾಸೆ ಾಯಿತು.
ಾವೀದನು “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ನಗರ ಾ್ವರದ ಾವಿಯಿಂದ ಾ ಾದರೂ ನೀರನು್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷು್ಟ
ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ನುಗಿ್ಗಹೋಗಿ, ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರ ಾ್ವರದ ಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು
ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದು,
17 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ, ನನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಆಪತಿ್ತಗೀಡು ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಈಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳುಈ
ರೀತಿಯಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

Other Brave Soldiers
18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ಸೋದರನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈಯನು ಈ ಮೂವರು

ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಾಯಕನು. ಅಬೀಷೈಯನು ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ
ಬಳಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವನೂ ಈ ಮೂವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು. 19 ಅಬೀಷೈಯನು ಈ
ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾದನು. ಅವನು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾದನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಈಮೂವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

20ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಕಬ್ಜಯೇಲಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಬೆ ಾಯನು ಅನೇಕ ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಬೆ ಾಯನು ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಬೆ ಾಯನು
ಮಂಜುಸುರಿಯು ಾಗ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಸಿಂಹವನು್ನ ಕೊಂದನು. 21 ಬೆ ಾಯನು
ವೀರ ೕಧ ಾದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ.
ಬೆ ಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಠಿ ಾತ್ರವೇ ಇದಿ್ದತು. ಬೆ ಾಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಆ ಬಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. 22ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ
ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬೆ ಾಯನು ಆ ಮೂವರು
ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾದರೂ ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ
ಪಡೆಯ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು

24 ೕ ಾಬನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರೆಂದರೆ:

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು.
25ಹೆರೋದಿನವ ಾದ ಶಮ್ಮ,
ಎಲೀಕರು,
26ಪೆಲೆಟಿನವ ಾದ ಹೆಲೆಚ್,
ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ ಾದ ಈ ಾ,
27ಅಣತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್,
ಹು ಾಊರಿನವ ಾದಮೆಬುನೆ್ನ ೖ
28ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್,

* 23:13: ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದ ಾಗೂ ಬಹಳ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೈನಿಕರು ಾವೀದನ ಗುಂಪಿನವರು.
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ನೆಟೋಫದವ ಾದಮಹರೈ,
29ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಾಣನಮಗ ಹೇಲೆದ್,
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗಿಬೆಯದ ರೀಬೈ ಎಂಬವನಮಗ ಾದ ಇತೆ,
30ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ,
ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹಿದೆ್ದ ೖ,
31ಅ ಾ ಾದ ಅಬೀಅಲೊ್ಬೕನ್,
ಬಹುರ್ಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೇತ್,
32 ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯ ಾ್ಬ,
ಾಷೇನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು,
ೕ ಾ ಾನ, 33ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಶಮ್ಮ,

ಅ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್,
34 ಾ ಾದ ಅಹಸೆ್ಬ ೖನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್,
ಗಿಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲನಮಗ ಎಲೀ ಾಮ್,
35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ,
ಅಬೀರ್ಯ ಾದ ಾರೈ,
36ಚೋಬದ ಾ ಾನನಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
ಾದ್ಯ ಾದ ಾನೀ,

37ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಚೆಲೆಕ್,
ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನ ಸ ಾಯಕನೂ
ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಆದ ನಹರೈ,
38ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈ ಾ
ಾರೇಬರು ಮತು್ತ

39ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನು.

ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಜನರಿದ್ದರು.

24
ಜನಗಣತಿಮತು್ತ ಅದರ ಫಲ

1ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

2 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನ್ ನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿರಿ. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ೕ ಾಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ! ಈ
ಾಯರ್ವು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ನೋಡು. ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
4ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆಮತು್ತ ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿಗ ಡನೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲು
ಹೊರಟನು. 5 ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಅರೋಯೇರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಾಳೆಯವು ನಗರದ ಬಲ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ. (ಆ ನಗರವು ಾದ್ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.)
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6 ಆಗ ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಮತು್ತ ತಖಿ್ತೕಮ್ ಹೊಜೀ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ ಾನಿನ ಾನಿಗೂ, ಚೀದೋನಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ಹೋದರು. 7 ಅವರು ತೂರ್ ಕೋಟೆಗೂ ಹಿವಿ್ವಯರ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೂ
ಯೆಹೂದದದ ಣಕಿ್ಕರುವ ಬೇಷೆರ್ಬಕೂ್ಕ ಹೋದರು. 8ಅವರು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.

9 ೕ ಾಬನು ಾಜನಿಗೆಜನರಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಎಂಟುಲಕ್ಷ
ಜನರಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು
10 ಾವೀದನು ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದ ನಂತರ ಅವ ಾನಗೊಂಡಂತೆ ಾವಿಸಿದನು. ಾವೀದನು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಮ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದೆನು! ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬಹಳಮೂಖರ್ ಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಾವೀದನು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ದಗ, ಅವನ ದಶಿರ್ ಾದ ಾದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು

ಬಂದವು. 12ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ, ಾವೀದನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಾನು ಮೂರು ಶಿ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೋ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಈ ಮೂರು ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ: ನಿನಗೆ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬರ ಾಲ ಬರಬೇಕೆ? ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ
ಾಲ ಅಟಿ್ಟಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಾ್ಯಪಿಸಬೇಕೇ?
ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಾವೀದನು ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾದೆ! ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಂದ ಾರದಿರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಇವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ
ಆರಂಭ ಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದವು. ಾನ್ ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಜನರು ಸತ್ತರು. 16ದೇವದೂತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅದರತ್ತ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು.
ಆದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾಕು! ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಆಯೆಹೋವನ ದೂತನುಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.

ಾವೀದನು ಅ ೌನನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು
17 ಜನರನು್ನ ಕೊಂದ ದೂತನನು್ನ ಾವೀದನು ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ
ಜನರು ಕೇವಲ ಕುರಿಗಳಂತೆ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು. ಅವರು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ನಿನ್ನ
ದಂಡನೆಯು ನನಗೆಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆ ದಿನ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೋಗಿ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅಂತೆಯೇ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅ ೌನನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. 20 ಾಜನು ಅವನ
ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅ ೌನನು ನೋಡಿದನು. ಅ ೌನನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 21ಅ ೌನನು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು, “ನಿನಿ್ನಂದ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆನು. ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ನಿಲು್ಲತು್ತವೆ” ಎಂದನು.

22ಅ ೌನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ನೀನು ಏನನು್ನ
ಬೇ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳಿವೆ, ನೊಗ
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ಮುಂ ಾದ ಮರದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿವೆ. 23 ಾಜನೇ, ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ೌನನು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಎಂದೂ ಹೇಳಿದನು.

24ಆದರೆ ಾಜನು ಅ ೌನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಕಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

25 ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಾವೀದನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಅವನು ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
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1 ಾಜರುಗಳು
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತ್ತಲೇ

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ ಕಂಬಳಿಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರೂ ಅವನ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
2ಆದ್ದರಿಂದಅವನಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಆರೈಕೆ ಾಗಿ ಒಬ್ಬಯುವಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವೆವು.
ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡು ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ
ಸೇವಕರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಯುವತಿ ಬ್ಬಳನು್ನ ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜನನು್ನ
ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಯುವತಿಯು ಸಿಕಿ್ಕದಳು. ಅವಳು ಶೂನೇಮ್ ನಗರದವಳು. ಅವರು ಆ ಯುವತಿಯನು್ನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಆ ಯುವತಿಯು ಬಹಳ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಾಜನ
ಆರೈಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದಳು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅವಳನು್ನ
ಕೂಡಲಿಲ್ಲ.

5 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಬಹಳ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾದನು. ಅವನು,
“ ಾನೇ ಾಜ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. (ಅದೋನೀಯನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹಗಿ್ಗೕತ.)
ಅದೋನೀಯನು ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ ಾಗಿ
ಒಂದು ರಥವನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವಂತಹ ಐವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಪಡೆದನು.
6 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಎಂದೂ ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು, “ನೀನು
ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಾರಿ ಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೋನೀಯನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಕ ಹುಟಿ್ಟದಮಗ. ಅದೋನೀಯನು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಅದೋನೀಯನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಾನು ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅದೋನೀಯನ ೕಜನೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.

8 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪ್ಪದ ಅನೇಕರು ಾವೀದನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನ, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಅದೋನೀಯನ ಸಂಗಡ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.

9 ಒಂದು ದಿನ, ಅದೋನೀಯನು ಎನ್ ರೋಗೆಲಿನ ಹತಿ್ತರದ ಚೋಹೆಲೆತ್ ಎಂಬ ಬಂಡೆಯ
ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಹಸುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅದೋನೀಯನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ( ಾಜನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ) ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆ ಾಯನ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ಸೋದರ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಾ ಾನನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಹಗಿ್ಗೕತಳಮಗ ಾದಅದೋನೀಯನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ಾ? ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜ ಾವೀದನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 12 ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೇಗೆ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿನ್ನ ನಂತರದ ಾಜನೆಂದು
ನೀನು ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಅದೋನೀಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದದು್ದ ಏಕೆ?’ ಎಂದು
ಹೇಳು. 14ನೀನುಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಒಳಗೆಬಂದುಅದೋನೀಯನಬಗೆ್ಗ ನೀನು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

15ಆದ್ದರಿಂದಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಅವನಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಗೆಹೋದಳು. ಾಜನು ಬಹಳ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಶೂನೇಮಿನ ಯುವತಿ ಾದ ಅಬೀಷಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಆರೈಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
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16 ಾಜನಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಾಜನು, “ ಾನು ನಿನ ಾಗಿಏನು ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದ. ‘ನನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾಗುವನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳುವನು’ ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರ ಾಣ. 18ಆದರೆಈಗ ಅದೋನೀಯನು
ತನ್ನನು್ನ ಾಜ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 19 ಅದೋನೀಯನು ಅನೇಕ
ಹಸುಗಳನು್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಾರು
ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ತೀ ಾರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

22 ಾಜನೊಡನೆ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಂದನು. 23 ಸೇವಕರು ಾಜನಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಬಂದಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಾ ಾನನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 24 ಆಗ ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ
ಾಜನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಅದೋನೀಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಆಳಲೆಂದು
ನೀನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ ಾ? 25ಈ ದಿನ ಅವನು ಅನೇಕ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವರು ಈಗಅವನೊಡನೆ ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.

‘ ಾಜ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಾ್ನಗಲಿ ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕನ ಾ್ನಗಲಿಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನ ಾ್ನಗಲಿ ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ
ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ ಾ? ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು,ನಿನ್ನ ನಂತರ ಾಜ ಾಗುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಒಳಗೆ ಬರಲು ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳು
ಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಳು.
29 ಆಗ ಾಜನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದನು: “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ

ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು. ದೇವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
30 ಅಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಇಂದು ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾಗುವನೆಂದೂ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನೆಂದೂ ಾನು ನಿನಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಾನು ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು, “ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

32 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈಮೂವರು
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 33ಆಗ ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
34 ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ ‘ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ. 35 ನಂತರ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ.
ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಲಿ.
ಾನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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36ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು, “ಆಮೆನ್, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲಿ. 37 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯವು
ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಲಿ.” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

38 ಚಾದೋಕನು, ಾ ಾನನು, ಬೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅವರು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೀಹೋನಿಗೆ ಹೋದರು. 39 ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಾದೋಕನು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದನು. ಾವೀದನ ಜನರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು. ಆಗ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೂ, “ ಾಜ ಾದಸೊಲೊ ೕನನುಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ”ಎಂದುಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 40ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೊಳಲುಗಳನು್ನಊದು ಾ್ತ ಸಂತಸದಿಂದ
ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು. ಅವರು ಾಡಿದ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸುವಂತಿತು್ತ.

41ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅದೋನೀಯನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳುಊಟವನು್ನ ಮುಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರಿಗೆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. ೕ ಾಬನು, “ಆ ಶಬ್ದವು ಏನು? ನಗರದಲಿ್ಲ ಏನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

42 ೕ ಾಬನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅದೋನೀಯನು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾ! ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನನಗೆ ಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನೆ್ನೕ ತಂದಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ! ಇದು ನಿನಗೆ ಶುಭ ಸ ಾಚಾರವಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 44 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ
ಚಾದೋಕನನು್ನ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಾಜನ ಸ್ವಂತ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 45 ನಂತರ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನು ಗೀಹೋನ್ಬುಗೆ್ಗಯಹತಿ್ತರ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರಅವರುನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಈಗ ನಗರದ ಜನರು ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಶಬ್ದವನೆ್ನೕ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 46-47 ಸೊಲೊ ೕನನು ಈಗ ಾಜನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲು ಾಜನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ‘ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿ. ದೇವರು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವನು ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಲಿ!’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, 48 ‘ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಇಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

49 ಆಗ ಅದೋನೀಯನ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋದರು. 50 ಅದೋನೀಯನೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.*
51 ಆಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಅದೋನೀಯನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇ ಾ್ದನೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತೆ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅದೋನೀಯನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಅದೋನೀಯನು ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ
ಅವನ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
* 1:50: ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಇದು ಅವನು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ
ಅಪ ಾಧದಬಗೆ್ಗಮುಗ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದರೆ,ಅವನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ,ಆಗ
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾರದು.
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ಆದರೆ ಅವನೇ ಾದರೂ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 53 ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದರು. ಅದೋನೀಯನು ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದನು.

2
ಾವೀದ ಾಜನಮರಣ

1 ಾವೀದನು ಾಯುವ ಾಲವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, ಅವನಿಗೆ, 2 “ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀ ಾದರೋ

ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಅನುಸರಿಸು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆ ಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ನಿಣರ್ಯಗಳಿಗೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಲೂ್ಲ ನೀನು ಹೋಗುವ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಳಿಸುವೆ. 4 ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಆಗಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವನು:
‘ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.’ ”

5 “ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ನನಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಾಪಿಸಿಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ನೇರನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸನು. ಈ ಜನರ ರಕ್ತವು ಅವನ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ
ಕತಿ್ತ ಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೊಡುವ ಾದರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು. ಾಂತಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು
ಾಜ ಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಸರಿತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸು. ಆದರೆ
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು
ಬಿಡಬೇಡ!”

7 “ಗಿ ಾ್ಯದಿನವ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ್ಯಯನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ಾಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.

8 “ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ಾನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಆ ದಿನದಂದು ಅವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಭೇಟಿ ಾಡಲು
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಶಿಮಿ್ಮ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆನು. 9ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಂತ! ಅವನಿಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು

ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ನಂತರ ಾವೀದನು ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
11 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲೂ್ಲ
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೂ್ಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನಮತು್ತ ಅದೋನೀಯ
12ಈಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದನು.
ಾಜ್ಯವು ಅವನಪೂಣರ್ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
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13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.
ಅದೋನೀಯನು, “ ೌದು, ಇದು ಸ ಾ ಾನದ ಭೇಟಿ ಾಗಿದೆ. 14 ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು

ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
“ ಾ ಾದರೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಹೇಳಿದಳು.
15 ಅದೋನೀಯನು, “ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ನನ್ನ ಾಗಿತೆ್ತಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾನೇ ಅವರ ಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದ ಾದವು. ಈಗ
ನನ್ನ ಸೋದರನೇ ಾಜನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. 16ಆದ್ದರಿಂದಈಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ,ಅದನು್ನ ನೀನು ನಿ ಾಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದನು.
ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನಿನಗೇನು ಬೇ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17ಅದೋನೀಯನು, “ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನೀನು ಏನನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂನೇಮಿನ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದಯ ಾಡಿ
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

19 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಹೋದಳು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದನಿಂತು ಅವಳಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಾಯಿ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ತರಲು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವಳು ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಳು.

20 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ, ಅದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿ ಾಕರಿಸದಿರು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಾಜನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು? ಾನು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದ ಅಬೀಷಗಳು ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದಳು.

22 ಾಜ ಾದಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅಬೀಷಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆಕೊಡುಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನೇಕೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ? ಅವನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡೆಂದು
ನೀನು ಕೇಳದಿರುವುದೇಕೆ? ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ೕ ಾಬನೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನು್ನ
ನೀಡಿದರು!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23ಆಗಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,ಅದೋನೀಯನುಈರೀತಿನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಅವನು
ತನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ ಾಗಿ ತೆರಬೇ ಾಗುವುದು! 24 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಆತನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ, ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ವಂಶಿಕರಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿದನು.
ಅದೋನೀಯನು ಈ ದಿನವೇ ಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಾನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಬೆ ಾಯನು ಹೋಗಿ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

26ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಆದರೆ ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯು ಾಗ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟದ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀನೂ ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
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ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಏಲಿಯ ಗೋತ್ರದವನು.

28 ೕ ಾಬನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿದನು. (ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೋನೀಯನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನು.) ೕ ಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 29 ೕ ಾಬನು ಯೆಹೋವನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

30ಬೆ ಾಯನುಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾಜನ ಆ ಯಂತೆ ‘ಹೊರಗೆ
ಾ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ೕ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಿಲೆ್ಲೕ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆ ಾಯನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ೕ ಾಬನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಆಗ
ಾಜನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು! ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಬಿಡು. ನಂತರ
ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು. ಆಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತು್ತ ಾನು ೕ ಾಬನ ದೋಷದಿಂದ
ಮುಕ್ತ ಾಗುವೆವು. ಮುಗ್ಧ ಜನರು ೕ ಾಬನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾರಣ ಈ ದೋಷವುಂಟಾಯಿತು.
32 ೕ ಾಬನು ತನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾದ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ, ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರ ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸ. ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು; ಅ ಾಸನು ಯೆಹೂದದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಬನು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದನೆಂಬುದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾಬನು
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 33ಅವರನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪ ಾಧವು
ೕ ಾಬನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಾವೀದನನೂ್ನ

ಅವನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನಯೆಹೋವನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ೕ ಾಬನನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅವನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 35 ಆಗ

ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನನು್ನ ನೂತನ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ನಂತರ ಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು. ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು, ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿರು. 37ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹೊಳೆಯ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತ ಾ್ಪಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಮಿ್ಮಯು, “ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 39ಆದರೆ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮಯ ಇಬ್ಬರು ಗು ಾಮರು ಗತ್ ನಗರದ
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಾಜನ ಹೆಸರು: ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಆಕೀಷ. ತನ್ನ ಗು ಾಮರು
ಗತ್ ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ತಡಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಗತ್ ನ ಾಜ ಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗು ಾಮರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

41 ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದುದ್ದನು್ನ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 42 ಸೊಲೊ ೕನನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ಮರಣಶಿ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದನು.
ನೀನು ಬೇರೆ ಾ್ಲದರೂ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತ ಾ್ಪಗುವುದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದೆಂದೂ
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ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದನು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನೀಡಿ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ.
43 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಾಕೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ? 44 ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ

ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 45ಆದರೆಯೆಹೋವನುನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಾವೀದನಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ನಂತರ ಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ, ಬೆ ಾಯನು
ಅವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ಸಿ್ಥರ ಾಯಿತು.

3
ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬೇಡಿಕೆ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವಳನು್ನ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನು
ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರು ಅದುವರೆವಿಗೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಶುಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನಗೆ ಾವೀದನು ಹೇಳದೆ
ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು
ಮತು್ತ ಧೂಪ ಾಕಲು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದನು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು
ಾವಿರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,
ಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೀಡಿ, “ನೀನು ಏನುಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳು. ಾನು
ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಬಹಳ
ದ ಾಪರ ಾಗಿದೆ್ದ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ
ಬದುಕಿದನು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗನನು್ನ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿ ನೀನು
ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. 7 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಾನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಡಬೇ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಇರಬೇ ಾದ ಬುದಿ್ದವಂತಿಕೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು, ನೀನೇ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಎಣಿಸ ಾಗದು,
ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಾರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೇಕ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಳಲು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ನೀಡಲು ನನಗೆ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಇದು ನನಗೆ ಸರಿ ಮತು್ತ ತಪು ್ಪಗಳ ನಡುವಿರುವ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನನಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಈಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಆಯಸ್ಸನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮರಣವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸೆಂದೂಕೇಳಲಿಲ್ಲ,ನೀನು ಾ್ಯಯ ಾದತೀಪುರ್ನೀಡಲುವಿವೇಕವನು್ನ
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ಕೇಳಿದೆ. 12 ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ವಿವೇಕಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು. ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂತವರು ಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನು್ನವಷು್ಟ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಂತವರು ಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13ನೀನು ಕೇಳದೆಹೋದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದು್ದ ಘನ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದುವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಮೂಲಕ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ನಡೆದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನೂ ನಡೆ. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ
ಾಯಕರಿಗೆಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿದನು.
16ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ನಿಂತರು. 17 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮಿ, ಾನು ಮತು್ತ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಾವಿಬ್ಬರೂ ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಾಗಿದೆ್ದವುಮತು್ತ ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೆಜನ್ಮಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಅವಳುನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಇ ಾ್ದಗ ಾನು ನನ್ನಮಗುವಿಗೆಜನ್ಮನೀಡಿದೆ. 18ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ,ಈಸಿ್ತ ್ರೕಯೂತನ್ನಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಡನೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದೆ್ದವು. 19 ಒಂದು
ಾತಿ್ರ, ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು.

20 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಾನು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಈಕೆಯು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದಳು; ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟಳು. 21ಮುಂಜಾನೆ
ಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆಮಗುವನು್ನ ಾನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ನೋಡಿ ಾಗಆಮಗು ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮಗು ನನ್ನದು. ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ನಿನ್ನದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದರೆ ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ! ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ನಿನ್ನದು.

ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವಮಗು ನನ್ನದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾದಿಸಿದರು.
23 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮಗು ನನ್ನದೆಂದೂ ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು

ಅವಳದೆಂದೂ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 24ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 25ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮಗುವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧರ್ಧರ್ ಮಗುವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

26 ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಈಗ ಸರಿಹೋಯಿತು. ಮಗುವನು್ನ ಎರಡು ಹೋಳು ಾಡಿ. ಆಗ
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಆದರೆ ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗುವಿನ
ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ ನಿಜ ಾದ ಾಯಿಯು ಾಜನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಆಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ
ಾ್ವಮಿ! ಅವಳಿಗೇ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
27ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ! ಅದನು್ನ ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವಳೇ

ನಿಜ ಾದ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಸೊಲೊ ೕನನ ತೀಪಿರ್ನ ವಿಚಾರವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು

ವಿವೇಕಿ ಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಅವನು ದೇವರ
ಾನದಿಂದ ಸಮಂಜಸ ಾದ ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
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4
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯ

1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನತೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಆಳಿದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಆಳಲು ನೆರ ಾದ
ಅವನಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಚಾದೋಕನಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಶೀಷನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎಲೀಹೋರೆಫ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಹು; ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಅಹೀಲೂದನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜನರ ಇತಿ ಾಸದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದನು.
4ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ; ಬೆ ಾಯನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಚಾದೋಕಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು;ಚಾದೋಕಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
5 ಾ ಾನನಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್;ಅಜಯರ್ನು ಜಿ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಾಬೂದ; ಚಾಬೂದನು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾಜಕನೂ
ಸಲಹೆ ಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

6ಅಹೀ ಾರ್;ಅಹೀ ಾರನು ಾಜನ ಅರಮನೆಯಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬ್ದನಮಗ ಾದ ಅದೋನೀ ಾಮ;ಅದೋನೀ ಾಮನು ಗು ಾಮರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಿ ಾಗ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಜಿಲೆ್ಲಗಳೆಂದು ಕರೆದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಜಿಲೆ್ಲಯನು್ನ ಆಳಲು ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ್ಯ ಾಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಈ ಾಜ್ಯ ಾಲರು ತಮ್ಮ
ಜಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಾಜನಿಗೆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. 8ಹನೆ್ನರಡು ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆನ್-ಹೂರನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
9 ಾಕಚ್, ಾಲೀಮ್, ಬೇತ್ ಷ್ ಮೆಷ್, ಏಲೋನ್, ಬೇತ್ ಾ ಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ ದೆಕರನು

ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
10ಅರುಬೊ್ಬೕತ್, ಸೋಕೋ, ಹೇಫರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ ಹೆಸೆದನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
11 ಾ ೕತ್ ದೋರ್ ಗೆ ಬೆನ್ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಗ ಾದಟಾಫತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.

12 ಾಣಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಚಾರೆ ಾನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಾಣಾ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಳದಲಿ್ಲ
ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್ಮೆಹೋಲವರೆಗಿರುವ, ಕೆ್ಮ ಾನಿನ ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ.

13 ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬೆನ್ ಗೆಬೆರನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ಅವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾ ಾನಿನಅಗೋರ್ಬ್ಜಿಲೆ್ಲಗೂ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಿಂದಸುತು್ತವರಿದ
ಅರವತು್ತ ನಗರಗಳಿದ್ದವು. ಈನಗರಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಸ ಾಕೆಗಳುಳ್ಳ ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.

14ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾ್ವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಅಹೀ ಾಚನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಾಸೆಮತಳನು್ನ
ಇವನು ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.

16ಆಶೇರಿಗೂ ಅಲೋತಿಗೂ ಹೂಷೈಯನಮಗ ಾಣನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
17ಇ ಾ್ಸ ಾರಿಗೆಫಾರೂಹನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
18ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿಗೆ ಏಲನಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
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19 ಊರಿಯ ಮಗ ಾದ ಗೆಬೆರನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ
ಸೀಹೋನನುಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದಓಗನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಜ್ಯವೇ ಗಿ ಾ್ಯದ್. ಆದರೆಆಜಿಲೆ್ಲಗೆ
ಗೆಬೆರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

20ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರತೀರದ
ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಜನರು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು
ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದವರೆಗಿನ
ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. ಈ
ದೇಶಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತ ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಪೂತಿರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಆಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.

22-23 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ನೂರೈವತು್ತ ಬುಷೆಲ್್ಸ* ಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟು್ಟ; ಮುನೂ್ನರು
ಬುಷೆಲ್್ಸ† ಹಿಟು್ಟ; ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ ಹತು್ತ ಹಸುಗಳು; ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸಿದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಹಸುಗಳು;
ನೂರು ಕುರಿಗಳು; ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕೋಳಿಗಳು.

24 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಆಳಿದನು. ಈ ದೇಶವು
ತಿಫ್ಸಹುದಿಂದ ಾಜದವರೆಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 25 ಸೊಲೊ ೕನನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾನ್ ನಿಂದಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು;
ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಜೂರ ಗಿಡಗಳ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ
ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾಹುತರಿದ್ದರು. 27 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾಜ್ಯ ಾಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು
ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ಾಜನ ರಥಗಳ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಸ ಾರಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲಿರ್ಯನು್ನ ಈ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳು ಆ ಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ

29 ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಾರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದಷು್ಟ ಾನವನು್ನ
ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. 30 ಅವನ ಾನವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿತು್ತ.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತ ವಿ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲನ
ಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನವು ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ

ಏ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್ರಿಗಿಂತ
ಅವನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 32 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವದಿಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಾವಿರ ಾನೋಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರದ ಐದು ಾಡುಗಳನೂ್ನ ಬರೆದನು.

33 ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳವರೆಗೆ,
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಣಿಗಳ, ಪ ಗಳ ಮತು್ತ
ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿದನು. 34 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ

* 4:22-23: ನೂರೈವತು್ತ ಬುಷೆಲ್್ಸ ಅಥ ಾ 6,600 ಲೀಟರ್, ಅಕ್ಷರಶಃ, 30 ಕೋಸ್ರ್. † 4:22-23: ಮುನೂ್ನರು ಬುಷೆಲ್್ಸ ಅಥ ಾ
13,200 ಲೀಟರ್,ಅಕ್ಷರಶಃ, 60 ಕೋಸ್ರ್.
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ಕೇಳಲು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದ ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಾನಿಗಳನು್ನ
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

1 ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹೀ ಾಮನು ಾ ಾಗಲೂ ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾವೀದನ ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನೆಂದು ಹೀ ಾಮನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ,

3 “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವ ತನಕ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಶತು್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾವ ಅ ಾಯವೂಇಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾನು ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ, ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 6ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವುನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಬನೋನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ ಾಗಿ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೀಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಸೇವಕರೂ
ನಿನ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವೇತನವನು್ನ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯನನಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಡಗಿಗಳುಚೀದೋನ್ಯರ ಬಡಗಿಗಳಂತೆ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಹೀ ಾಮನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, “ಈ

ಮ ಾ ಜ ಾಂಗಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿವೇಕಿ ಾದ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾನು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ
ತರು ಾ್ತರೆ. ನಂತರ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಟಿ್ಟ, ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೇಲಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.”

10-11 ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರು ಮತು್ತ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂಹೀ ಾಮನಿಗೆಅವನಮನೆಯವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು

ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ್ಯಲನ್ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಹೀ ಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ನಡುವೆ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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13 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂದ ಈ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 14 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದೋನೀ ಾಮ ಎಂಬವನನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿನೇಮಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನುಅವರನು್ನಮೂರುಗುಂಪುಗ ಾಗಿವಿಂಗಡಿಸಿದನು.
ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದನು. ಈಜನರು
ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. 16ಅಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ಮೂರು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು ಜನರಿದ್ದರು. 17 ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಅಡಿ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಾಗೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೊರೆದು ತೆಗೆಯಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದರು.
18ನಂತರಸೊಲೊ ೕನನಮತು್ತ ಹೀ ಾಮನಕಟ್ಟಡ ಕಟು್ಟವವರುಮತು್ತ ಗೆ ಾಲ್ಯ ಜನರುಈಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತದರು. ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

6
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಾನೂರ ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವು
ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅದು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಜೀವ್ (ವೈ ಾಖ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. 2 ದೇ ಾಲಯವು ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ್ಡ ಉದ್ದ, ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ
ನಲವತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 3 ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ
ಮತು್ತ ನಲವತೆದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು ದೇ ಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದುದ್ದಕೂ್ಕ
ಾ್ಯಪಿಸಿತು್ತ. ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು ದೇ ಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸಮ ಾಗಿತು್ತ. 4 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಿರಿ ಾದ
ಕಿಟಿಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿರಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ
ಇದ್ದವು. 5 ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಾಲು ಕೊಠಡಿಗಳು
ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6ಈ ಕೊಠಡಿಗಳು ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದರೂ,
ಅವುಗಳ ತೊಲೆಗಳು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗವು
ತೆಳು ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಂದು ಕಡೆಯಗೋಡೆಯು,ಅದರ ಕೆಳ ಾಗದ ಗೋಡೆಗಿಂತ ತೆಳು ಾಗಿತು್ತ.
ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. ಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ
ಒಂಭತು್ತ ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ ಹತೂ್ತವರೆ ಅಡಿಗಳು. 7 ಈ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಾರರು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಕಲು್ಲಗಣಿಯಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆಯು ಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುತಿ್ತಗೆ, ಉಳಿಮುಂ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಉಪಕರಣಗಳ ಶಬ್ದವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

8 ಕೆಳಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣದ ಕಡೆಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳುಒಳಗಡೆಯಿದು್ದ,ಅಲಿ್ಲಂದಮೂರನೆಯಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

9 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗವನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಸೊಲೊ ೕನನು
ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿ ಾರ್ಣವನೂ್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ಅಂತಸು್ತ ಏಳೂವರೆ
ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ದೇವ ಾರು ತೊಲೆಗಳು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸುತಿ್ತ ್ತದ್ದವು.

11-12 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀನು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ
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ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಈ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. 15 ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಿನ

ಗೋಡೆಗಳಿಗೆದೇವ ಾರುಮರದಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಿ್ಲನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಸಿದ್ದರು. 16 ದೇ ಾಲಯದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ
ಉದ್ದ ಾಗಿರುವಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಈಕೊಠಡಿಯಗೋಡೆಗಳಿಗೂದೇವ ಾರುಮರದ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವೆಂದು
ಕರೆದರು. 17ಈಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಮುಖ್ಯ ಾಗವಿದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಯಉದ್ದ
ಅರವತು್ತ ಅಡಿ. 18ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದು್ದ
ಈ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾವುದೇ ಕಲು್ಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಈದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಮೇಲೆ
ಹೂಗಳಮತು್ತ ಬಳಿ್ಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

19 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 20ಈ ಕೊಠಡಿಯು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಈ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದನು. ಈ
ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ
ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನೂ್ನ ೕಡಿಸಿದನು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿದ್ದವು. ಆಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. 22ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಲ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಮುಂದಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ಚಿನ್ನದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು.

23 ಕೆಲಸ ಾರರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಆಲೀವ್ ಮರದಿಂದ ಾಡಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
24-26 ಈ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳು ಅಳತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಉದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು.
ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೊನೆಗಿರುವ ಅಂತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೆರೂಬಿಯ ಎತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು. 27ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವುಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಠಡಿಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದನೊ್ನಂದು
ಾಕುತಿ್ತದು್ದವು. ಉಳಿದೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದು್ದವು. 28ಈ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

29ಮುಖ್ಯಕೊಠಡಿಯಮತು್ತ ಒಳಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ,ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳಮತು್ತ
ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. 30ಈಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಾಸಿದ್ದರು.

31 ಕೆಲಸ ಾರರು ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಈ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಪಂಚಕೋಣಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಆಲೀವ್ ಮರದಿಂದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಕೆಲಸ ಾರರು

ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದರು. ನಂತರ
ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.
33 ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚೌ ಾ ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಆಲೀವ್ ಮರದಿಂದ ಾಡಿದರು. 34 ನಂತರ ಅವರು ತು ಾಯಿ ಮರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಮಡಿಸುವಂತಹ ಎರಡು
ಾಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 35 ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.



1 ಾಜರುಗಳು 6:36 520 1 ಾಜರುಗಳು 7:14

36 ನಂತರ ಅವರು ಒ ಾಂಗಣವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಒ ಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋಡೆಯು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು ಾಲುಗಳನೂ್ನ ದೇವ ಾರುಮರದ
ತೊಲೆಗಳ ಒಂದು ಾಲನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

37 ಅವರು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜೀವ್ (ವೈ ಾಖ) ಾಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು
ನಡೆಯಿತು. 38ಈದೇ ಾಲಯದನಿ ಾರ್ಣವುವಷರ್ದಎಂಟನೇ ತಿಂಗ ಾದಬುಲ್ ( ಾತಿರ್ಕ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯಿತು. ಅದು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಏಳು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅದರ ನಿಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು.

7
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅರಮನೆ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು. 2 ಅವನು “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯದ
ಮನೆ”ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರಉದ್ದ ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿಗಳು;ಅಗಲ ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿಗಳು;
ಎತ್ತರ ನಲವತೆದು ಅಡಿಗಳು. ಅದರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾಲಿನ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು ಆ ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಬೋದಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. 3 ಈ ಾಲು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ
ತೊಲೆಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತೊಲೆಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದ ಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿನಲೂ್ಲ ಹದಿನೈದು ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆದು
ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. 4 ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳು
ಎದುರು ಬದು ಾಗಿದ್ದವು.

5ಗೋಡೆಯಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಾಗಿಲುಗಳಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ
ಚತುಷೊ್ಕೕಣಾ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಕಂಬಮಂಟಪ”ವನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪತೈದು ಅಡಿ ಮತು್ತ
ಅಗಲ ನಲವತೈದು ಅಡಿ. ಅದರಮುಂ ಾಗದಲೂ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಡ ಾಲೆಯಿತು್ತ.

7ಸೊಲೊ ೕನನು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಸಿಂ ಾಸನಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಇದನು್ನ,
“ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ” ಎಂದೂ ಕರೆದನು. ಈ ಕೋಣೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

8 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಮನೆಯು “ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ
ಮನೆಯನು್ನ “ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದಂತೆಯೇ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಫರೋಹನ
ಮಗ ಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

9ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಅಳತೆಗೆ
ಗರಗಸದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಮತು್ತ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಮ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನು.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಅಡಿ ಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆಯ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದವು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಹ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. 10 ಅಡಿ ಾಯವನು್ನ ಅಗಲ ಾದ
ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಕಿದರು. ಕೆಲವುಕಲು್ಲಗಳುಹದಿನೈದುಅಡಿಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಉಳಿದವು
ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಇತರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು
ಮತು್ತ ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. 12ಅರಮನೆಯಅಂಗಳದ, ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಮತು್ತ
ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮೂರು ಾಲು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಾಲು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

13 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹೀ ಾಮ್ ಎಂಬವನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿದನು. 14 ಹೀ ಾಮನ ಾಯಿಯು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯು ತೂರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹೀ ಾಮನು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯೂ ಅನುಭವಿಯೂ ಆದ ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೀ ಾಮನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಹೀ ಾಮನು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

15 ಹೀ ಾಮನು ಎರಡು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು, ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬದ ಎತ್ತರ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ; ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ. ಈ ಕಂಬಗಳು ಟೊ ಾ್ಳಗಿದ್ದವು; ಲೋಹವು ಮೂರು
ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಹೀ ಾಮನು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಹೀ ಾಮನು ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 17 ನಂತರ ಅವನು ಕಂಬಗಳ

ಮೇಲಿನ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸರಪಣಿಯ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಾಮ್ರದ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಈ ಾಳಿಂಬೆಯ ಅಲಂಕರಣಗಳನು್ನ
ಕಂಬಗಳಮೇಲಿನಬೋದಿಗೆಜಾಲರಿಯಸುತ್ತಲೂಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19ಕಂಬಗಳಮೇಲಿದ್ದ
ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಹೂಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. 20ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವು ವೃ ಾ್ತ ಾರದ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲಿದ್ದವು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋದಿಗೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ ಾಲುಗಳಿದ್ದವು. 21 ಹೀ ಾಮನು ಈ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ದ ಣದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಾಕೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಉತ್ತರದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 22ಅವರು ಹೂ ಆ ಾರದ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಸ್ತಂಭಗಳ
ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ಕೆಲಸವುಮುಗಿಯಿತು.

23ನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ವೃ ಾ್ತ ಾರದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಈ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
“ಸಮುದ್ರ”ವೆಂದು ಕರೆದರು. ಆ ತೊಟಿ್ಟಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ನಲವತೆದು ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಒಂದು
ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಆಳ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. 24 ಆ
ತೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಂಠವಿತು್ತ. ಈ ಕಂಠದ ಕೆಳಗಡೆಯಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಂತೆ ಎರಡು ಾಲು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯ
ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಎರಕಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. 25ಈತೊಟಿ್ಟಯು ಹನೆ್ನರಡು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಹೋರಿಗಳ ಬೆನಿ್ನನಮೇಲಿತು್ತ.
ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳೂ ತೊಟಿ್ಟಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.
ಮೂರು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ದ ಣದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮದ
ಕಡೆಗೂ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು. 26 ಈ ತೊಟಿ್ಟಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳು ಮೂರು ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ತೊಟಿ್ಟಯ
ಕಂಠವು ಲೋಟದ ಕಂಠದಂತೆ ಅಥ ಾ ಹೂಗಳ ದಳದಂತೆ ಇತು್ತ. ಈ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ಾವಿರ
ಾ್ಯಲನ್ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
27 ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದರ ಉದ್ದ ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಅಗಲ

ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾಲು ್ಕವರೆ ಅಡಿಗಳು. 28 ಈ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಚೌ ಾ ಾರದ ಚೌಕಟಿ್ಟನ
ಅಂಕಣದಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು. 29ಅಂಕಣದ ಮತು್ತ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು
ಮತು್ತ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಂಹಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೂವಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದನು. 30ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಂಡಿಗೂ ಾಲು ್ಕ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಾಲಿಗಳುಮತು್ತ ಅಚು್ಚಗಳು
ಇದ್ದವು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಆ ಾರ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ
ಮೇ ಾ್ಭಗವು ಹೂವಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 31ಈ ಾತೆ್ರಯಮೇಲೆ ಒಂದುಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಾತೆ್ರಯ
ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಾತೆ್ರಯ ಾಯಿಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಇಂಚು ಾ್ಯಸದೊಂದಿಗೆ
ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ವಿ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಚೌಕಟು್ಟ
ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿರದೆ ಚೌ ಾ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಈ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗಡೆ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ
ಾ್ಯಸವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಇಂಚುಗಳು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೇ ಸೇರಿಸಿ ಅಖಂಡ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. 33ಈ ಚಕ್ರಗಳು ರಥದ ಮೇಲಿನ ಚಕ್ರಗಳಂತಿದು್ದವು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ,
ಕಂಠಗಳನು್ನ,ಅರೆಯ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದರು.

34ಪ್ರತಿ ಬಂಡಿಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಆ ಾರ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೆ
ಅಖಂಡ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. 35 ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ
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ಪಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೆ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದರು. 36 ಬಂಡಿಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತಚೌಕಟು್ಟಗಳಮೇಲೆಕೆರೂಬಿಗಳ, ಸಿಂಹಗಳ,ಖಜೂರ್ರಗಿಡಗಳಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವ ಾಶವಿದ್ದ ಾಗಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಬಂಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಚೌಕಟಿ್ಟನ
ಮೇಲೆ ಹೂಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ
ತೆರ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು. ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಕರಗಿಸಿ, ಅಚಿ್ಚನಲಿ್ಲ ಎರಕ
ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿಗಳ ಾತ್ರ ಮತು್ತ ಆ ಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.

38 ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಿಗೆ
ಒಂದೊಂದು ಗಂ ಾಳವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂ ಾಳದ ಅಗಲವು ಆರು ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಗಂ ಾಳವು
ಇನೂ್ನರ ಮೂವತು್ತ ಾ್ಯಲನ್ ನೀರನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 39 ಹೀ ಾಮನು ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ
ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಆ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಶಯವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 40 ಹೀ ಾಮನು ಗುಂಬಗಳನು್ನ, ಚಿಕ್ಕ
ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪೇ ಸಿದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿದ
ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಹೀಗಿದೆ:

41ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳು;
ಈ ಸ್ತಂಭಗಳಮೇಲೆಮಡಕೆಯಆ ಾರದ ಎರಡು ಬೋದಿಗೆಗಳು;
ಬೋದಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬಿ್ಬದಂತಿರುವ ಎರಡುಜಾಲರಿಗಳು;
42ಎರಡುಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಅಂದರೆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ
ಪ್ರತಿ ಂದುಜಾಲರಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಾಲು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು;

43ಒಂದೊಂದು ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳು;
44ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳು ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಜ ಾಶಯ.
45 ಗುಂಬಗಳು, ಚಿಕ್ಕಸಲಿಕೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕಗಂ ಾಳಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ

ಾತೆ್ರಗಳು.

ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನುಅಪೇ ಸಿದವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿದನು. ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದನು. 46-47 ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂಕ ಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ತೂಕ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ವಸು್ತಗಳು
ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಒಟು್ಟ ತೂಕವು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ
ಚಾರೇ ಾನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತ ಾರಿಸಲು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ನೆಲದ ಅಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಿದು ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

48-50 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಲು ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಬಂ ಾರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ;
ಬಂ ಾರದಮೇಜು (ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಈಮೇಜಿನಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ);
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು (ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಐದು ಮತು್ತ
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಐದು.)

ಬಂ ಾರದ ಹೂಗಳು, ಹಣತೆಗಳುಮತು್ತ ಇಕು ್ಕಳಗಳು;
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು; ದೀಪಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳು; ಚಿಕ್ಕ ಗಂ ಾಳಗಳು; ಚಪ್ಪಟೆ ಾದ ಲೋಹದಿಂದ ಾಡಿದ ಾತೆ್ರಗಳು;

ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳು; ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಾಗಿಲುಗಳು.
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51 ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದನು. ಈ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದನು. ಅವನು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.

8
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ

1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಕುಲಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಿಂದ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರು ಾಗ ಅವರು ಸಹ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದರು. ಇದು ಏತನೀಮ್ ತಿಂಗಳಿನ (ಆಶಿ್ವೕಜ) ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು (ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಹಬ್ಬ) ನಡೆಯಿತು. ಇದು ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ನಂತರ ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 4 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕರು
ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. 5 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 6 ಆಗ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದರ ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ಆಲಯದ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 7 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವು. 8ಈ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಯನು್ನ
ಾಣಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿರುವ ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಕೋಲುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲವೆ. 9 ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ವಸು್ತವೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳು. ೕಶೆಯು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳೇ.
ಇವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯೆಹೋವನು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವೇ
ಹೋರೇಬ್.

10 ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂ ಾಗ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 11ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 12ಆಗ
ಸೊಲೊ ೕನನು,

“ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಾ ಾದರೋ ಕ ಾ್ಪದ ೕಡದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.*

13ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅತ್ಯದು್ಭತ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆನು.
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರಬಹುದು”

ಎಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.

* 8:12: ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ … ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು ಇದು ಪು ಾತನ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆದರೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ” ಎಂದಿದೆ.
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14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 15 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಇಂತಿದೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, 16 ‘ ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆನು. ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಲಯ ಂದನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳಿಂದ ಾನಿನೂ್ನ
ಾವ ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಾ್ನಳುವ ಾಯಕನನು್ನ ಾನಿನೂ್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನೀಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನಗೆ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುವಂಥ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಾವೀದನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ’ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು.

17 “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಹಳ ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಆಲಯ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಹಳ ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ಅಪೇ ಸಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಾನುಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯುನೀನಲ್ಲ. ನಿನ್ನಮಗನೇನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿದನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾನೀಗ ಾಜ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
21ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾನೊಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂ ಾಗ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
22 ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿ, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ,

23 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಾ್ಲಗಲಿ
ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ

ಅನುಸರಿಸುವಜನರಿಗೆನೀನುದ ಾಳು ಾಗಿರುವೆಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. 24ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೊಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ನೀನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಇಂದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 25 ಈಗ ಾದರೋ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಈಗ
ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲನ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಆಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

27 “ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನ ್ಮಡನೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ ಾ? ಆ ಾಶವೆಲ್ಲವೂ
ಾಗೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಸ ಾರವು. ಹೀಗಿರಲು, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ
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ನಿಮಿರ್ಸಿರುವಈಆಲಯವುನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. 28ಆದರೆದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನಮತು್ತಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳು. ಾನುನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಯೆಹೋವನೇ,ನೀನೇನನ್ನ ದೇವರು.
ಇಂದುನಿನಗೆ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. 29 ‘ಅಲಿ್ಲ ಾನುಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು’
ಎಂದು ನೀನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹಗಲಿರುಳೂ ದೃಷಿ್ಟಸು.
ಾನು ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. 30 ಯೆಹೋವನೇ,
ಾನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಆ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. ನೀನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೇಳಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

31 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವಿರುದ್ಧ ಏ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತರು ಾ್ತರೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂದು ಾನು
ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 32 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ತೀಪುರ್ನೀಡು. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆತೋರಿಸು. ಅವನು
ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂಬುದನೂ್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

33 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಕೆಲವುಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. 34 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮತೆ್ತ ನೆಲೆಸಲು ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಡು. ಈದೇಶವನು್ನ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
35 “ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬೀಳುವಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ. ಆಗಅವರುಈಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಬಳಲಿಸುವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 36ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಆಲಿಸು; ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು; ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು. ಬಳಿಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು.

37 “ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಬರ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಳೇ ಬೆಳೆಯದಂ ಾಗಬಹುದು, ಬಹುಶಃ
ೕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳು ಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಬಹುದು. ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾ್ಯಧಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬಹುದು. 38 ಈ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾತ್ರ ತನ್ನ ಾಪ ಾ ್ಕಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಾಚಿಸಿ

ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, 39 ದಯವಿಟು್ಟ ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಜನರು
ನಿಜ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ
ತೀಪುರ್ನೀಡು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡು. 40 ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

41-42 “ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಈಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಅವರುದೂರದಿಂದಬರು ಾ್ತರೆ. 43ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾದಪರಲೋಕದಿಂದಲೇಅವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು,ಅನ್ಯ ಸ್ಥಳದವ ಾದಆಜನರುನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯವಿಟು್ಟ
ಈಡೇರಿಸು. ಆಗ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆ ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು ಮತು್ತ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆನೆಂಬುದು ಆಗ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು.

44 “ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
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ಆ ಾಪಿಸುವೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರು, ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಗರದ ಕಡೆಗೆಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದಈದೇ ಾಲಯದಕಡೆಗೆಮುಖ ಾಡಿನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ, 45ಆಗಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ
ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

46 “ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳುಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕೆಲವುದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಾಗಿಸುವರು. 47ಆ ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೋರಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು, ‘ ಾವು ಾಪ ಾಡಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 48ಅವರು ಆ ದೂರದ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದಈದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಗರದ ಕಡೆಗೂ
ನಿನ್ನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿ ಾಪಿಗ ಾದೆವು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 49 ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರ ರೆಯನು್ನ
ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು. 50 ನಿನ್ನ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವಂತೆ
ಾಡು. 51 ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ

ಬರ ಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಸುಡುವ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ತಂದಂತೆ ನೀನು
ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

52 “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ಬಳಿಗೆಯ ಾ್ಲದರೂ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ
ಅದನು್ನ ಆಲಿಸು, 53 ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ವಂತ
ಜನರೆಂದುಆರಿಸಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ,ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ನೀನುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬರ ಾಡಿ ಾಗನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ.”

54 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನರಿ, ದೇವರಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಎದು್ದನಿಂತನು. 55 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

56 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ! ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿರುವನು. 57 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾನು ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲೆಂದು ಾನು ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಕೂಡದೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 58ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ, ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ, ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಆಗ ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
59 ನನ್ನ ಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸ ಾ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 60 ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಜ ಾದ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 61 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ನೀವು ಪೂಣರ್ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಅನುಸರಿಸಿರಿ;
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದನು.
62 ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 63ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಜನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಲಯವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

64 ಅಂದು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.
ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ್ದ
ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಈ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಡಿಸ ಾರದಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿತು್ತ.

65 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಹ ಾತ್ ಾರಿಯಿಂದ ದ ಣದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆಗ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳು ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು! 66 ಾರನೆಯ ದಿನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಜನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು.

9
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು. 2ಆಗಯೆಹೋವನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದಂತೆ ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
3ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆನು. ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ನೀನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು. ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ ಮನಸೂ್ಸ ಸ ಾ ಅದರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 4 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಸೇವೆ ಾಡಿದಂತೆ ನೀನೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಯ ಾಥರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು; ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಬೇಕು. 5 ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಾ ಾಗಲೂ

ಅವನಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಅವನಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದನು.
6-7 “ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನನ್ನ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಪೂಜೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಾಡಿದರೆ, ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಅನ್ಯಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರವ ಾ್ನಗಿಸಿದೆ. ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಾನದನು್ನ
ಧೂಳೀಪಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 8ಈಆಲಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗುವರು. ‘ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
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ಏಕೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 9 ‘ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆತನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ದೇವರುಗಳ
ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಅನ್ಯಜನರು ಉತ್ತರಿಸುವರು.”

10ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು. 11 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ
ಗಲಿ ಾಯದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೂರಿನ ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಆಲಯವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹೀ ಾಮನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪೇ ಸಿದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ,
ತು ಾಯಿಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೀ ಾಮನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 12ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಹೀ ಾಮನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು, “ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳುಏಕೆಹೀಗಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾಜ ಾದಹೀ ಾಮನು ಆದೇಶಕೆ್ಕ ಾಬೂಲ್
ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ ಾಬೂಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 14ಹೀ ಾಮನು
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಆಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಒಂಭತು್ತ ಾವಿರ ೌಂಡು
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

15 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಗು ಾಮರನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ

ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸದವರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;ಜೆರುಸಲೇಮಿನಸುತ್ತಲೂ ನಗರದಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು;ಅಲ್ಲದೆಅವನು ಾಚೋರ್,
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

16 ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಗೆಜೆರ್ ನಗರದ ವಿರುದ್ದ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಮದುವೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು;
18 ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾತ್ ಮತು್ತ ಾ ಾರ್ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; 19 ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉ ಾ್ರಣನಗರಗಳನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಾಣ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಾನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ,
ಮತಿ್ತತರ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

20 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನ್ಯಜನರೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಜನರೆಂದರೆ: ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವೕಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಜನರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು; ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 22 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ
ಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಲು ಬ ಾತ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಸ ಾರ್ರದ
ೌಕರ ಾಗಿದ್ದರು; ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು; ಸೇ ಾಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು; ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಅಶ್ವಪೇದೆಗೂ ಮ ಾ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಸೊಲೊ ೕನನ ೕಜನೆಗಳ ಉಸು್ತ ಾರಿಗೆ ಐನೂರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಜನರಮೇಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

24 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾವೀದ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವಳಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೊಡ್ಡ
ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
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25 ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ದಲೂ್ಲ ಮೂರು ಸಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಸುಗಂಧ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

26 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಏಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವು
ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ. 27 ಸಮುದ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅನುಭವಸ್ಥ ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನ ಜನರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು, ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ತನ್ನ
ನಿಪುಣ ಾದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 28 ಸೊಲೊ ೕನನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರಿಗೆ ಹೋದವು.
ಆ ಹಡಗುಗಳು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಓಫೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು.

10
ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದಳು

1 ಶೆಬದ ಾಣಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಳು. ಅವಳು ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು
2 ತನ್ನ ಸೇವಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಹಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು.
ಅವಳು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು.
3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವಳ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಕಠಿಣವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಹು ಾನಿಯೆಂಬುದು ಶೆಬದ ಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸುಂದರ ಾದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ 5 ಾಜನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಅವನ ಔತಣಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ “ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸುವಂತಹ”
ವಿಸ್ಮಯ ಾಯಿತು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾಣಿಯು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ! 7 ಾನೇ ಬಂದು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಆಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನು ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಮಹತ್ವ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನವೂ
ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 8 ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರೂ* ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ! ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು! 9ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಾಡಲು ಆತನು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ನೀನು
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವೆಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

10ನಂತರ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಾಜನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದಎಂಭತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.
ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಾರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಂ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಶೆಬದ ಾಣಿಯುಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು.

11 ಹೀ ಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಆ ಹಡಗುಗಳು
ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮರವನು್ನ ಆಲಯದ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಆ ಾರಕಂಬಗಳಿ ಾಗಿ ಬಳಸಿದನು. ಅವನು ಾಡು ಾರರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಪ್ರ್

* 10:8: ಪತಿ್ನಯರೂ ಇದು ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲದೆ. ಹೀಬೂ್ರವಿನ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “ಪುರುಷರು” ಎಂದಿದೆ.
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ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಆ ಮರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆಂದೂ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಂತಹ ಮರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಂತಹಮರವನು್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.
13ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇತರದೇಶದ ಾಜರಿಗೆಮ ಾರ್ದೆ ಾಗಿ ನೀಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ಶೆಬದ ಾಣಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನು ನೀಡಿದನು. ಅನಂತರ ಾಣಿಯು
ಸೇವಕರೊಡನೆ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದಳು.

14 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸಿಗುತಿ್ತದ್ದ ಬಂ ಾರವಲ್ಲದೆ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅರೇಬಿ ಾದ ಾಜರಿಂದಲೂ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಅವನು
ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.

16 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವಿತು್ತ. 17 ಅವನು ಬಂ ಾರದ

ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಚಿಕ್ಕ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಬಂ ಾರವಿತು್ತ. ಾಜನು ಅವುಗಳನು್ನ “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ
ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

18 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ವಿ ಾಲ ಾದ ದಂತದ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಹ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು
ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತ್ತಲು ಅದರಲಿ್ಲ ಆರು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇ ಾ್ಭಗವು ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡು ತೋಳುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ತೋಳುಗಳ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 20ಆರು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೆಟಿ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸಿಂಹವಿತು್ತ. ಬೇರೆ ಾವ ಾಜ್ಯದಲೂ್ಲ ಇಂತಹ ಸಿಂ ಾಸನ ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತು್ತ ಲೋಟಗಳು ಬಂ ಾರದಿಂದ ತ ಾರಿಸ ಾಗಿದ್ದವು.
“ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಿದ್ದರು. ಅರಮನೆಯ ಾವ ವಸು್ತವನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ

ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸದಷು್ಟ ಬಂ ಾರವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲತು್ತ!
22 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಸರಕು ಾಗಣಿಕೆಯ ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು

ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವು ಹೀ ಾಮನ ಹಡಗುಗಳು. ಈ
ಹಡಗುಗಳುಬಂ ಾರ,ಬೆಳಿ್ಳ,ದಂತಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡುಮೂರುವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು.

23 ಸೊಲೊ ೕನನು ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಶಿ್ರೕಮಂತನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ, ಉಡುಪುಗಳನು್ನ, ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ ಸೊಲೊ ೕನನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾವಿರದ ಾನೂರು ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಈ
ರಥಗಳಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆಲವು ರಥಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.

27 ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳುಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಬೆಳೆಯುವಅನೇಕಅಂಜೂರದಗಿಡಗಳಂತೆಯೂಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು.
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28 ಸೊಲೊ ೕನನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆಮದು
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಂದು ರಥದ ಬೆಲೆಯು ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಆದರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆಯು ಎರಡು
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಿತಿ್ತಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಾರಿದನು.

11
ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅನೇಕ ಪತಿ್ನಯರು

1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇವರಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು, ೕ ಾಬ್ಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಎದೋಮ್ಯ
ಚೀದೋನ್ಯ ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಯೆಹೋವನು ದಲೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ,
“ಅನ್ಯದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ನೀವು ಮದುವೆ ಾಗಲೇ ಾರದು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ,
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ
ಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. (ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಾಯಕರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು) ಅವನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯರಂತಿರುವ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು ಅವನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. 4 ಸೊಲೊ ೕನನು ವೃದ್ಧ ಾ ಾಗ, ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದನು. ಇದು ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಇದು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹ. 6 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು; ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆ ೕಷನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ
ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹವೇ ಕೆ ೕಷ್. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಲೆಕ್ ದೇವತೆಯ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹವೇ ೕಲೆಕ್. 8 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕಿದರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

9 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು
ಎರಡು ಸಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆದಶರ್ನವನು್ನ ನೀಡಿದ್ದನು. 10ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ನಡುವೆಯಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
12ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಾಜ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾನು ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.
ನಂತರ ಾನು ಅದನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಾಜ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಆಳಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಇದನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಏಳಿಗೆ ಾಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಆ ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಸೊಲೊ ೕನನ ಶತು್ರಗಳು
14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗುವಂತೆ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ಹದದನನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಎದೋಮ್ಯನ ವಂಶದವನು. 15 ಅದು ಹೀಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿತು: ಾವೀದನು ದಲು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು, ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ೕ ಾಬನು
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ೕ ಾಬನು ಎದೋಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ೕ ಾಬನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 16 ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದೋಮಿನ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 17ಆದರೆ ಆ ಾಲಕೆ್ಕ ಹದದನಿನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹದದನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇವಕರೂ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು.
18ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋದರು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂತರಇವರೆ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಹೋದರು. ಅವರುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಫರೋಹನು ಹದದನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಫರೋಹನು ಅವನಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಫರೋಹನು ಹದದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಾದಿನಿಯನೆ್ನೕ
ಹದದನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ( ಾಣಿ ಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು ಫರೋಹನ ಪತಿ್ನ.) 20 ತಖೆ್ಪನೇಸಳ
ಸೋದರಿಯನು್ನ ಹದದನು ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವರಿಗೆ ಗೆನುಬತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು.
ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಗೆನುಬತನೂ ಬೆಳೆಯಲು ಾಣಿ ಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು
ಅವ ಾಶ ಾಡಿದಳು.

21 ಾವೀದನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂಬುದು ಹದದನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು. ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನು ಸತ್ತನೆಂಬುದೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದದನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸ್ವದೇಶದ ನನ್ನ

ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದರೆ ಫರೋಹನು “ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ! ನೀನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವು ಾದರೂ ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹದದನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾನು ಹೋಗಲು ಬಿಡು” ಎಂದನು.
23 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಶತು್ರ ಾಗುವಂತೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ ದೇವರು

ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಎ ಾ್ಯ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆ ೕನ್ ಎಂಬವನು. ರೆ ೕನನು
ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. ಚೋಬದ ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜೆರನು ಅವನ
ಒಡೆಯ. 24 ಾವೀದನು ಚೋಬದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೆ ೕನನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು,ಆ ಕಿರುಸೇನೆಗೆ ಾನೇ ಾಯಕ ಾದನು. ರೆ ೕನನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದನು. ರೆ ೕನನು ದಮಸ್ಕದ ಾಜ ಾದನು. 25 ರೆ ೕನನು ಅ ಾಮನು್ನ ಆಳಿದನು. ರೆ ೕನನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೆ್ವೕಷಿ ಾದ್ದರಿಂದ, ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶತು್ರ ಾಗಿಯೇ
ಮುಂದುವರಿದನು. ರೆ ೕನ್ಮತು್ತ ಹದದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು.

26 ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವನು, ಅವನು ಚರೇದ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಯಿಯಹೆಸರು ಜೆರೂಗ, ಆಕೆ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.
27 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನೆಂಬ ಕಥೆಯು ಹೀಗಿದೆ: ಸೊಲೊ ೕನನು

ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ನಗರದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸಮಥರ್ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಯುವಕನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸ ಾರನೆಂಬುದು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಸೇಫ್ ಕುಲದ
ಕೆಲಸ ಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ಅವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಶೀಲೋವಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನು ಅವನನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ಅಹೀಯನು ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದ್ದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರೇ
ಇದ್ದರು.
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30 ಅಹೀಯನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಹರಿದನು.
31 ಬಳಿಕ ಅಹೀಯನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, “ಈ ಅಂಗಿಯ ಹತು್ತ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೋ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು
ಹರಿದು ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಒಂದು
ಕುಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಾವೀದನ ವಂಶದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಈ ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿ ಾಗಿ
ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದಲೂ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾರಣ ಾನು ಅವನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇವ ಾದ ಕೆ ೕಷನನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇವ ಾದ ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸರಿ ಾದ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು
ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 34ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಾವೀದನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.

35 ಆದರೆ ಾನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನ ಮಗನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
36 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಆಳಲು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಂದಿರಲೆಂದು
ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದೆ್ದಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

37 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 38 ನೀನು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳೆನೆ್ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಾವೀದನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಾಜರುಗಳ ಕುಟುಂಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 39 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಾವೀದನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ

40 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಯುವವರೆಗೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದನು.
41 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅನೇಕ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾನದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದನು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 42ಸಮಸ್ತ

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 43 ಬಳಿಕ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದನು.

12
1-2 ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇನೂ್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತು್ತಹೋದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರೆಧ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತು್ತಹೋದನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಾಜ ಾಗಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಜನರು ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, 4 “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ಈಗ ನೀನು ನಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಆಗ ಾವುನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವೆವು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
5ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ಮೂರು ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆನನ್ನ ಬಳಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿಬನಿ್ನ. ಾನು ನಿಮಗೆಉತ್ತರವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
6 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು

ಹಿರಿಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಆ ಹಿರಿಯರು, “ಇಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕನಂತೆ ಇರುವು ಾದರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿನ ಾಗಿ ದುಡಿಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದರು.

8ಆದರೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದಯುವಜನರಿಗೆ, 9 “ಈ
ಜನರು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತಲೂಸುಲಭ ಾದಕೆಲಸವನು್ನ ನಮಗೆಕೊಡು’ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಾಜನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಯುವಕರು, “ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿ
ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪೂಣರ್ದೇಹಕಿ್ಕಂತ
ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಲು
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯುಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗೆ ಅವನು
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 14ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇಅವನು ಾಡಿದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾರುಕೋಲಿನಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಠಿಣ ಾಗಿಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 15 ಾಜನು ಜನರಅಪೇ ಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲು
ಯೆಹೋವನೇ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನಮೂಲಕಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು ಶೀಲೋವಿನವನು.
16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಾಜನು ತಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನಿಗೆ,

“ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಗಿಗಳೇ?
ಇಲ್ಲ! ಇಷಯನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೇ ಾದರೂ ಾಲು ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ! ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ ನಡೆಯಿರಿ.
ಾವೀದನಮಗನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನೇ ಆಳಲಿ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಆದರೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಯೆಹೂದನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು.
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18 ಅದೋ ಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಲಸ ಾರರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಅದೋ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಆಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಹೀಗೆ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ,ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದಕುಲ ಂದು
ಾತ್ರ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿತು.
21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಶೆ ಾಯ. ಯೆಹೋವನು, 23 “ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ

ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನೂ ಆದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ, ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು. 24 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ

ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

25 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವಿತು್ತ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮನು್ನ ಒಂದು
ಬ ಾಢ್ಯ ನಗರವ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ತರು ಾಯ ಅವನು ಪೆನೂವೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.

26-27 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ, “ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲಿ ಎಂದು
ಅಪೇ ಪಡಬಹುದು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬಹುದು.” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28ಬಳಿಕ ಾಜನು ಈಗ ಾನೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನುಎರಡುಬಂ ಾರದಕರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಜನರಿಗೆ, “ನೀವುಆ ಾಧಿಸಲುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೋಗಲೇ ಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಒಂದು ಬಂ ಾರದ ಕರುವನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು;
ಮತೊ್ತಂದು ಬಂ ಾರದ ಕರುವನು್ನ ಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 30 ಆದರೆ ಇದು ಮ ಾ ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಾನ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

31 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಅವನು ಲೇವಿಯರ ಕುಲ ಂದರಿಂದಲೇ ಾಜಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) 32 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹೊಸಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಈಹಬ್ಬವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂತಿತು್ತ. ಆದರೆಈಹಬ್ಬವುಎಂಟನೆಯತಿಂಗಳಹದಿನೈದನೆಯದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಬೇತೇಲ್ನಗರದಲಿ್ಲಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಕರುಗಳಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾಜಕರನು್ನ ಬೇತೇಲ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 33 ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಎಂಟನೆಯ

ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
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13
ಬೇತೇಲಿಗೆ ದೇವರ ಾಪ

1ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆಗ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ,ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುವಂತೆ ಆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ ಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನೆಂಬ
ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು. ಈಗ ಈಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಜಕರನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದು
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರನು್ನ ಅವನು
ಹಿಡಿದು ಅವರಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಡುವನು.’ ”

3ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ,
‘ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಒಡೆದುಹೋ ಾಗುವುದು,ಬೂದಿಯು ನೆಲದಮೇಲೆಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದು’ ”ಎಂದನು.

4 ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದಥಟ್ಟನೆ ತೆಗೆದು,ಆಮನುಷ ್ಯನ

ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಾಜನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವನ ಕೈಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ, 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ
ಒಡೆದು ಚೂ ಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬೂದಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಹೋಯಿತು. ದೇವರೇ
ಆ ಾಪಿಸಿದನೆಂದು ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಗುರು ಾಗಿತು್ತ. 6 ನಂತರ ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನನ್ನ

ಕೈಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದನು.
ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಾಜನ ಕೈ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಅದು ಮತೆ್ತ
ದಲಿನಂತೆ ಆಯಿತು. 7 ಆಗ ಾಜನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಗೆ ಾ.

ನನೊ್ನಡನೆಊಟ ಾಡು. ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ನಿನ್ನ

ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು ಮತು್ತ ಕುಡಿಯ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದುದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. 12 ಆ ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು,

“ಅವನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ ಾವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ
ದೇಶದವ ಾದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ತಂದೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 13 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿ ಂದನು್ನ ಾಕಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು. ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಹೋದನು.

14 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಓಕ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡು, “ನೀನುಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ ೌದು, ಾನೇ” ಎಂದನು.
15ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡು” ಎಂದನು.
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16 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾನು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗ ಾರದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಆದರೆ ಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ
ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಆ ದೂತನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಹೋಗಿ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 20 ಅವರು ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೋವನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. 21 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ನೀನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
22ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

23 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದನು. ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವುಅವನಮೇಲೆರಗಿಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು.
ಪ್ರ ಾದಿಯ ದೇಹವು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಕತೆ್ತ ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವು.
25 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವರು ಆ ದೇಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ದೇಹದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿಂಹವನೂ್ನ
ನೋಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವರು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಹೇಳಿದರು.

26 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ೕಸದಿಂದ ಕರೆದು ತಂದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ ಅವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನೇ
ಹೇಳಿದ್ದನು” ಎಂದನು. 27ನಂತರ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ತಡಿ ಂದನು್ನ
ಾಕಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು. 28ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೋಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಹವನು್ನ ಕಂಡನು. ಕತೆ್ತ ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ಇನೂ್ನ
ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಿಂಹವುಆ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

29 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ದೇಹವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. ಸತ್ತವನಿ ಾಗಿ ರೋದಿಸಲು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಆ ದೇಹವನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು. 30 ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ
ಸೋದರನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನನು್ನ ಅದೇ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ
ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಾಕಿರಿ. 32ಅವನಮೂಲಕಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯರ್ದ ಇತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ಅವನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ಾಜಕರು
ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ
ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ, ಾಜಕ ಾಗಲು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನ ಾಜ್ಯವು ವಿ ಾಶಗೊಳ್ಳಲು
ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲು ಆ ಾಪವೇ ಾರಣ ಾಯಿತು.
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14
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮಗನಮರಣ

1ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮಗ ಾದಅಬೀಯನುಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು. 2 ಾರೊ ಾ್ಬಮನುತನ್ನ
ಪತಿ್ನಗೆ, “ಶೀಲೋವಿಗೆಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಅಹೀಯನನು್ನ ನೋಡು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಅಹೀಯನು. ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ. 3ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜಾಡಿಯನು್ನ ಕೊಡು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಅಹೀಯನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಾಜನ ಪತಿ್ನಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅಹೀಯನಿಗೆ ಬಹಳ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ; ಅವನು
ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವ
ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಾ ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಅವಳು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 6ಅವಳು ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗಲೇ ಅಹೀಯನಿಗೆ
ಆಕೆಯ ಾದಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಅಹೀಯನು, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯೇ, ಒಳಗೆ ಾ.
ನೀನು ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಾಡಲು ಾಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ? ಾನು ನಿನಗೆಅಶುಭದ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 7ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ. 8 ಾವೀದನ
ಕುಲವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಂತಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅವನು ಾಡಿದನು. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನಗಿಂತಲೂ ದಲು ಆಳಿದವರ ಾಪಗಳಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ. ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ.
ಇದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವುಂಟು ಾಡಿತು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾನು ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಂಕಿಯು
ಸಗಣಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ ಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ ಪ ಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ನಂತರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿನ್ನ ಮಗನು
ಸತು್ತಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾತ್ರ ಸ ಾಧಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು.
14 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ಹೊಸ ಾಜನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ನಡುಗುವರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೇಶದಿಂದ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು; ಆತನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ
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ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಅವರು ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 16 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ತಿಚಾರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ
ಾಲಿಟ್ಟಕೂಡಲೇ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿ ಾಗಿ ಅತು್ತ, ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ
ಅಹೀಯನಮೂಲಕಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು.

19 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇತರ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಆಳಿದನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ವನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮ
21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾನು ಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಈ
ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂಬವಳು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಾಯಿ.

22 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಡಿ ಾಪಿಗ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ

ಕೀ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಈ ಜನರು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಹಸಿರುಮರದ ಕೆಳಗಡೆಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. 24ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಾ ಾಟ ಾಡುವ ಗಂಡಸರೂಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೆಹೂದದಜನರು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗಿಂತಮುಂಚೆ ನೆಲಸಿದ್ದ ಜನರು ಇಂತಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವರು ಆ ಜನರಿಂದಈ ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
25 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದನು. 26 ಶೀಶಕನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅ ಾಮದ ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜರನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಶೀಶಕನು ಎ ಾ್ಲ
ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಅವುಗಳ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಡಲು ಅನೇಕ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಹೊರತು ಬಂ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಾವಲು ಾರರಿಗೆ ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕೊಟ್ಟನು. 28 ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಮೈ ಾವಲಿನವರು
ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ನಂತರ
ಅವರು ರಕ್ಷಣಾಕೊಠಡಿಯಗೋಡೆಯಮೇಲೆಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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29 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 30 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ನಡುವೆ ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ
ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

31 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. (ಅ ್ಮೕನಿ ಾದ ನಯ ಾಳು ಅವನ ಾಯಿ) ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ
ಅಬೀ ಾಮನು ಾಜ ಾದನು.

15
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಬೀ ಾಮ

1 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. 2 ಅಬೀ ಾಮನು
ಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಾ ಾ. ಅವಳು
ಅಬೀ ಾಲೋಮನಮಗಳು.

3 ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ ಾಡಿದನು.
ಅವನ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅಬೀ ಾಮನು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಬೀ ಾಮನಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು; ಅವನಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 5ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಾವೀದನು

ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದನು.
6ರೆಹ ಾ್ಬಮನಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನಡುವೆಯುದ್ಧವುನಡೆಯುತ್ತಲೇಇರುತಿ್ತತು್ತ. 7ಅಬೀ ಾಮನು
ಾಡಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ” ಬರೆದಿದೆ.
ಅಬೀ ಾಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ, ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮನ

ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. 8 ಅಬೀ ಾಮನು ಸ ಾ್ತಗ, ಅವನನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಬೀ ಾಮನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಆಸನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಆಸನುಯೆಹೂದದ ಾಜ

9 ಾರೊ ಾ್ಬಮನುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು.
10ಆಸನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ಆಳಿದನು. ಅವನಅಜಿ್ಜಯಹೆಸರು ಾ ಾ. ಈಕೆಯು
ಅಬೀ ಾಲೋಮನಮಗಳು.

11 ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ಾಡಿದಂತೆ, ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. 12 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಾಗಿ
ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆ ಜನರು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಬಲವಂತ
ಾಡಿದನು. ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದನು. 13 ಆಸನು

ತನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾಕಳನು್ನ ಾಣಿಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. ಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ಒಂದು
ಭೀಕರ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.
14ಆಸನು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ
ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
16 ಾಜ ಾದ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ಾಷನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂಯುದ್ಧವುನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 17ಯೆಹೂದದವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಷನುಹೋ ಾಡಿದನು.
ಆಸನ ದೇಶ ಾದ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಜನರು ಬರುವುದನೂ್ನ ಹೋಗುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾಷನು
ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ
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ಬೆನ್ಹದದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಬೆನ್ಹದದನು ಟಬಿ್ರ ್ಮೕನನ ಮಗ. ಟಬಿ್ರ ್ಮೕನನು ಹ ್ಯೕನನ
ಮಗ.) ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. 19 ಆಸನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನೊಂದಿಗೆ ನಿನಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು. ಆಗ
ಾಷನು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತನೆ.”
20 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಆಸನ ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬೆನ್ಹದದನು ಇ ್ಯೕನ್,
ಾನ್, ಅಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 21 ಈ ಆಕ್ರಮಣದ ಸುದಿ್ದಯು
ಾಷನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 22 ಆಗ ಾಜ ಾದ
ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ಾಷನು ಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮರಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ ಗೆಬಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮಿಚೆ್ಛಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ
ಾಜ ಾದ ಆಸನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
23 ಆಸನು ಾಡಿದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕುರಿತ

ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಆಸನಿಗೆ
ವಯ ಾ್ಸ ಾಗ, ಅವನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಾಗಿತು್ತ. 24 ಆಸನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆಸನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಾ ಾ್ವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ
25ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ವನು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಾ ಾ್ವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 26 ಾ ಾ್ವನು ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

27 ಾಷನು ಅಹೀಯನ ಮಗ. ಅವನು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಾ ಾ್ವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಾಷನು ಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಾ ಾ್ವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದಭರ್ವಿದು. ಇದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಷನು ಾ ಾ್ವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 28 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಅನಂತರ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನು
29 ಾಷನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯಲು ಾಷನು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಶೀಲೋವಿನ ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು. 30 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅನೇಕ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ್ದನು.
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31 ಾ ಾ್ವನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಆಸನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

33 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾಷನು ಇಡೀ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜ ಾದನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
34ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಷನು ಾಡಿದನು. ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಳಿದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

16
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾನೀಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಜ ಾದ ಾಷನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾನು ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನನ್ನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಷನೇ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾನು ಾಡಿದಂತೆ ನಿನಗೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಯು ಾ್ತರೆ; ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪ ಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”

5 ಾಷನು ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಾಷನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಮಗ ಾದ ಏಲನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು
ಾಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಾಷನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದು ಾಚಾರವನೆ್ನಸಗಿದನು. ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬವು ಅವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಷನೂ ಾಡಿದನು. ಾಷನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಏಲ
8ಆಸನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಏಲನು
ಾಷನಮಗ. ಅವನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
9 ಜಿಮಿ್ರಯು ಏಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಏಲನ ರಥಬಲದ ಅಧರ್ ಾಗಕೆ್ಕ ಜಿಮಿ್ರಯು

ಅಧಿಪತಿ. ಆದರೆ ಏಲನ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಮಿ್ರಯು ಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಏಲನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ಅಚರ್ನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದನು. ಅಚರ್ನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ.
10 ಜಿಮಿ್ರಯು ಆ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಏಲನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಸನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಏಲನ ನಂತರ ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಜಿಮಿ್ರ

11 ಜಿಮಿ್ರಯು ಹೊಸ ಾಜ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಷನ ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಅವನು ಾಷನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಗಂಡಸನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಾಷನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 12ಹೀಗೆಜಿಮಿ್ರಯು ಾಷನಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಾಷನವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೇಹುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 13 ಾಷನ ಮತು್ತ
ಅವನಮಗ ಾದಏಲನ ಾಪಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಅವರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರುಮತು್ತ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲಅನೇಕವಿಗ್ರಹಗಳಿದು್ದದರಿಂದಯೆಹೋವನು

ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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14 ಏಲನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

15 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ಜಿಮಿ್ರಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನ ಆಳಿದನು. ಆಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಸೇರಿದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ
ಜಿಮಿ್ರಯು ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು
ಾಜನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವೇ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಒಮಿ್ರಯು ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

17 ಒಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 18 ಆ ನಗರವು
ವಶ ಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು ಕಂಡು ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದನು. ಅವನು
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿ ಾನೂ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡನು. 19 ಜಿಮಿ್ರಯು ಾನು ಾಡಿದ ಾಪದ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು
ಾಡಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಪ ಾಡಿದಂತೆ ಅವನೂ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
20ಜಿಮಿ್ರಯ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ, ಜಿಮಿ್ರಯು ಾಜ ಾದ ಏ ಾಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿ ಾ್ದಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಒಮಿ್ರ
21 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗ ಾದವು. ಗೀನತನ ಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು

ಅನುಸರಿಸಿ,ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲುಅಪೇ ಪಟ್ಟರು. ಮತೊ್ತಂದುಪಕ್ಷದವರುಒಮಿ್ರಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ಗೀನತನ ಮಗ ತಿಬಿ್ನಯ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗಿಂತಲೂ ಒಮಿ್ರಯ ಹಿಂ ಾಲಕರು
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು; ಒಮಿ್ರಯು ಾಜ ಾದನು.

23ಆಸನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದಮೂವತೊ್ತಂದನೇವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ಒಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆರು ವಷರ್ ಅವನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 24ಆದರೆಒಮಿ್ರಯು ಸ ಾಯರ್ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಶೆಮೆರನಿಂದಅರವತೆ್ತಂಟು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಒಮಿ್ರಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಸ ಾಯರ್ವೆಂದು ಅದರ ಒಡೆಯ ಾದ ಶೆಮೆರನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಮಿ್ರಯು ಾಡಿದನು. ಒಮಿ್ರಯು
ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. 26 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದಂತಹ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ ಾಡಿದನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

27 ಒಮಿ್ರಯ ಕುರಿ ಾದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಪ ಾಕ್ರಮಗಳನೂ್ನ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ
ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಒಮಿ್ರಯು ಸತು್ತಹೋದನು; ಅವನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು,ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬ

29 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಅ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
30ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅ ಾಬನು ಾಡಿದನು. ಅವನಿಗಿಂತಲೂಮುಂಚೆ
ಇದ್ದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅ ಾಬನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. 31 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಾಡಿದಂತಹ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅ ಾಬನು ಾಡಿದರೂಅವುಅವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಅ ಾಬನು
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ಎ ಾ್ಬಳನಮಗ ಾದಈಜೆಬೆಲಳನು್ನಮದುವೆ ಾದನು. ಎ ಾ್ಬಳನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ನಂತರ
ಅ ಾಬನು ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅದರ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಅ ಾಬನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 33ಅ ಾಬನು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದನು.

34 ಅ ಾಬನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನ ಹೀಯೇಲನು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಹೀಯೇಲನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹಿರಿಯಮಗ ಾದ
ಅಬೀ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಹೀಯೇಲನು ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ಅವನ ಕಿರಿಯ
ಮಗ ಾದ ಸೆಗೂಬನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ನೂನನ
ಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವನಮೂಲಕಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.*

17
ಎಲೀಯಮತು್ತ ಬರ ಾಲ

1ಎಲೀಯನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ. ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ ಾಗಲಿ
ಮಳೆ ಾಗಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಬೀಳುವಂತೆಮಳೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, 3 “ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗು. ಕೆರೀತ್
ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊ. ಆ ಹಳ್ಳವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ. 4 ನೀನು ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಿನಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾಗೆಗಳಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಾಡಿದನು.
ಅವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. 6 ಾಗೆಗಳು
ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆಮತು್ತ ಸಂಜೆಎಲೀಯನಿಗೆರೊಟಿ್ಟಮತು್ತ ಾಂಸವನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಎಲೀಯನು
ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು.

7ಅಲಿ್ಲಯೂಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ,ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಬಳಿಕಹಳ್ಳವೂಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 8ನಂತರಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, 9 “ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು
ಾಸಿಸು ಾ್ತಳೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಎಲೀಯನು ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನುಊರು ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನು್ನ

ನೋಡಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬೆಂಕಿ ಾಗಿ ೌದೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಎಲೀಯನು ಅವಳಿಗೆ, “ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಚಂಬಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ನೀನು ತರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಅವನಿಗೆ ನೀರನು್ನ ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಎಲೀಯನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವೆಂದುನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನುಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟು್ಟ ಾತ್ರ ಇದೆ; ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯಿದೆ. ಬೆಂಕಿ

ಹೊತಿ್ತಸಲು ೌದೆ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ. ೌಧೆಯನು್ನ ಾನು
ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮತು್ತ ಾನು
ಅದನು್ನ ತಿಂದು, ನಂತರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13ಎಲೀಯನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಚಿಂತಿಸದಿರು,ಮನೆಗೆಹೋಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡು. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ

* 16:34: ನೂನನ…ತಿಳಿಸಿದ್ದನುಯೆಹೋಶುವನುಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ ಾಗ,ಈನಗರವನು್ನ ಾರೇಆಗಲಿಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದರೆಅವರು
ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಮತು್ತ ಕಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು.
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ತಂದುಕೊಡು; ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಕೋ. 14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಲಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಎಣೆ್ಣಯಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವ
ತನಕ ಇದು ಹೀಗೆಯೇಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಎಲೀಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕೆಯು ಾಡಿದಳು.
ಎಲೀಯನು, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಮತು್ತ ಅವಳಮಗನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
16 ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಲಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

17 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ತರು ಾಯ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮಗನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ರೋಗವು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ
ಇತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಾಲಕನು ಉಸಿ ಾಡುವುದನೆ್ನೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು
ದೇವಮನುಷ ್ಯ. ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಲು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಬಂದಿರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

19 ಎಲೀಯನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು
ಾಲಕನನು್ನ ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿದನು. 20 ನಂತರ ಎಲೀಯನು, “ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ,ಈವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ನೀನು ಅವಳಿಗೆಈ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವೆ ಾ? ನೀನು ಅವಳ ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿಸುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 21 ಬಳಿಕ

ಆ ಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಮೂರು ಾರಿ ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ
ಾಲಕನಿಗೆಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
22 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಆ ಾಲಕನು ಮತೆ್ತ

ಉಸಿ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಜೀವಂತ ಾದನು! 23 ಎಲೀಯನು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, “ನಿನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ, ನೋಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಈಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಯೆಹೋವನುನಿನ್ನಮೂಲಕನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದುನನಗೆತಿಳಿದಿದೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು.

18
ಎಲೀಯನುಮತು್ತ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

1 ಬರ ಾಲದ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡು. ಾನು ಬೇಗ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2ಎಲೀಯನು ಅ ಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.
ಆಗ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಓಬದ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಓಬದ್ಯನು ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. (ಓಬದ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ನಿಜ ಾದಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 4ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲಈಜೆಬೆಲಳುಯೆಹೋವನಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದಳು. ಓಬದ್ಯನು ನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ, ಅವರನು್ನ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನುಐವತು್ತಮಂದಿಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದುಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂಉಳಿದಐವತು್ತಮಂದಿ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ
ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.) 5 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಓಬದ್ಯನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ. ಾವು ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ
ಾಕಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ ೕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಿಕು ್ಕವು ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅಂತೆಯೇ ನೀರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ
ಅ ಾಬನು, ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಬದ್ಯನು ಹೊರಟರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದರು.
7 ಓಬದ್ಯನು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಎಲೀಯನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದನು. ಓಬದ್ಯನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡ
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ಕೂಡಲೇಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಎಲೀಯನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಎಲೀಯನು
ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಎಲೀಯನು, “ ೌದು, ಾನೇ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

9 ಆಗ ಓಬದ್ಯನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಾನು ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ,
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ! ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? 10 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾಜನು ನಿನ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಒಂದು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಾತು ಸತ್ಯ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾಬನು ಆ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 11ಈಗ
ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ನೀನು ಇಚಿ್ಛಸಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ?
12 ಾನುಹೋಗಿ ಾಜ ಾದಅ ಾಬನಿಗೆನೀನುಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ,ನಂತರಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ಯವನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲುಸಮಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಅವನುನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ನನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ
ಾನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಾನು ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?
ಯೆಹೋವನಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಈಜೆಬೆಲಳುಕೊಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೂರುಮಂದಿಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾನು ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಮತೊ್ತಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ಾನು
ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14ಈಗನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಾನು ಹೋಗಿ,ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆಎಂಬುದನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಎಲೀಯನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ದಿನ ಾನು
ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
16 ಓಬದ್ಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.
17 ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ?”

ಎಂದನು.
18ಎಲೀಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಾನು ಾರಣನಲ್ಲ. ನೀನುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬವು

ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಾರಣ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಾರಣ ಾಗಿರುವೆ. 19ಈಗ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾಳನ ಾನೂರೈವ್ತತು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಶೇರಳ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಣಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ೕಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಅ ಾಬನು ಕರೆಸಿದನು. 21ಜನರೆಲ್ಲರ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾ ಾಗ
ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು;
ಾಳನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಜನರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಎಲೀಯನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ

ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಾನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. 23ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ.
ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೊಂದು, ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಾಂಸವನು್ನ ೌದೆಯಮೇಲಿಡಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು
ಬೇಡ. ಆಗ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಅವರಂತೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು. ಾನೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
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ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ದೇವರು ೌದೆಯನು್ನ ಉರಿಯುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೋ ಆತನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
25 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಇರುವುದರಿಂದ ದಲು

ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಆದರೆ
ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಳನನು್ನ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. “ ಾಳನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು!” ಎಂದು ಅವರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ: ಾರೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನತಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

27 ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾ ಾಗ ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು,
“ ಾಳನು ನಿಜ ಾದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ! ಬಹುಶಃ
ಅವನು ೕಚ ಾನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥ ಾ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥ ಾ
ಸಂಚಾರನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ರಮಗ್ನ ಾಗಿರಬಹುದು! ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. (ಅವರು
ಆ ಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು.) ರಕ್ತವು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಿಮು್ಮವತನಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು
ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. 29ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯವು ಮೀರು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಾಯಂ ಾಲದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಾಳನಿಂದ ಉತ್ತರವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಾವ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಕೂ ಾಟವನು್ನ
ಾರೂ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
30 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ, “ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದನು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ. ಎಲೀಯನು ಅದನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 31 ಎಲೀಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ತೋಡಿದನು. ಅದು ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ತುಂಬುವಷು್ಟ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ.
33 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ೌದೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ೌದೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 34 ಎಲೀಯನು,
“ ಾಲು ್ಕ ಕೊಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ. ಆ ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ೌದೆಯ ಮೇಲೆ ಆ
ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು, “ಮತೆ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿ” ಎಂದನು, ಅವನು,
“ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿ” ಎಂದನು. 35ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹರಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

36ಅದುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವಸಮಯ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಎಲೀಯನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಾನೀಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿರೂಪಿಸು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ
ಎನು್ನವುದನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸು. 37ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸು. ಈ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಮತೆ್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ಈ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
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38 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ೌದೆಯನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣನೆ್ನಲ್ಲ ದಹಿಸಿತು. ಆ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿತು.
39 ಈ ದೃಶ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು. ಜನರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ
ದೇವರು! ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

40ಆಗಎಲೀಯನು, “ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನ! ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಎಲೀಯನು
ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೀಷೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

ಮಳೆಯುಮತೆ್ತ ಸುರಿಯಿತು
41 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೋಗಿ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.

ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹತಿ್ತದನು.
ಎಲೀಯನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆಯನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 43ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುದ್ರವು ಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೇವಕನು ಹೋದನು. ನಂತರ ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ನನಗೆ

ಏನೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಎಲೀಯನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಮತೆ್ತ ನೋಡು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ
ಆ ಸೇವಕನು ಏಳು ಸಲ ಹೋದನು. 44ಏಳನೆಯಸಲ, ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ
ಮುಷಿ್ಟ ಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ೕಡವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ೕಡವುಸಮುದ್ರದಿಂದಬರುತಿ್ತದೆ”ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಈಗಲೇ

ಮನೆಗೆಹೋಗುವಂತೆಅವನಿಗೆಹೇಳು,ಅವನೀಗಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿದ್ದರೆ,ಮಳೆಯುಅವನನು್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ, ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪದ ೕಡಗಳಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಾಳಿಯು
ಬೀಸ ಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯ ಾರಂಭಿಸಿತು. ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ರಥವನೆ್ನೕರಿ,
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 46ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲೀಯನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.
ಎಲೀಯನು ಓಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಎಲೀಯನು
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗಿಂತಮುಂಚೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಓಡುತ್ತಲೇ ಹೋದನು.

19
ಸಿ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು

1 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಎಲೀಯನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಯನು ( ಾಳನ) ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅ ಾಬನು ಅವಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂತೆ ಾಳೆಯ ದಿನ ಾನು ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ವಿಜಯಿ ಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ, ದೇವರುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3ಎಲೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರುಯೆಹೂದದಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಎಲೀಯನು
ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು. 4 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಡೆದನು.
ಎಲೀಯನು ಒಂದು ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಾಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ,
ನನಗೆ ಜೀವನ ಾ ಾಗಿದೆ! ಾಯಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡು. ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ದಹೋದನು. ದೂತನೊಬ್ಬನು ಎಲೀಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಊಟ ಾಡು!” ಎಂದನು. 6 ಇದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಒಂದು
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ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರೂ ಅವನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ ಎಲೀಯನು ನೋಡಿದನು.
ಎಲೀಯನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ನಿದೆ್ದ ಾಡಿದನು.

7ತರು ಾಯಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನ ಬಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು!
ಊಟ ಾಡು! ನೀನು ಊಟ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಹುದೂರ ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಎಲೀಯನು ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡಿ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದನು. ಎಲೀಯನು ನಲವತು್ತ ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ
ಆ ಾರವು ನೀಡಿತು. ಅವನು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಾದ ಹೋರೇಬ್ ಗೆ ಹೋದನು. 9ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು
ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.
ಆಗಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
10 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಾನು ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಆ ಬಿರು ಾಳಿಯು
ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕಿತು;ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಡೆದು ಾಕಿತು. ಆದರೆ
ಆ ಾಳಿಯೇಯೆಹೋವನಲ್ಲ! ಆಬಿರು ಾಳಿಯನಂತರಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆಆ
ಭೂಕಂಪವುಯೆಹೋವನಲ್ಲ. 12ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಕಿಯನಂತರ ಸದಿ್ದಲ್ಲದ ಮೃದು ಾದ ಧ ್ವನಿಉಂಟಾಯಿತು.

13 ಎಲೀಯನಿಗೆ ಆ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿ ಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ಗುಹೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಏಕೆ ಇಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿತು.

14 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಾನು ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16 ನಂತರ ನಿಂಷಿಯ
ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದ ಾಫಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 17ಹಜಾಯೇಲನು ಕೆಟ್ಟವ ಾದ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ. ಹಜಾಯೇಲನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಯೇಹುವು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ.
ಯೇಹುವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ. 18ಎಲೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟಜನರು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೂ, ಅ ಾದ ನಂತರ, ಾಳನಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದಿರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರು ಇನೂ್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಎಂದೂಮುದಿ್ದಡದ ಆ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು.”

ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದನು
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19 ಎಲೀಯನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು
ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ೕಡಿಯಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು
ಎಲೀಷನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. 20 ಎಲೀಷನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ
ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲೀಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ, ತಂದೆಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಯನು, “ಸರಿ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
21 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಹೋಗಿ ಾನು ಉಳುತಿ್ತದ್ದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ, ಾಂಸವನು್ನ ನೊಗದಿಂದಲೇ

ಬೇಯಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ
ಸ ಾಯಕ ಾದನು.

20
ಬೆನ್ಹದದಮತು್ತ ಅ ಾಬ ಇವರಯುದ್ಧ

1 ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮಿನ ಾಜ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕುದುರೆಗಳೂ ರಥಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 2 ಾಜನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ಬೆನ್ಹದದನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು, ‘ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕು.’ ”

4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ,ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನವನೇ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

5ನಂತರಆಸಂದೇಶಕರು ಅ ಾಬನಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು, “ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನಮತು್ತಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ,
ಬೆನ್ಹದದನು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ,ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದಲು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ ಅವನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದರೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಅವನ ಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಡ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
9 ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀನು
ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಆ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ನನಿ್ನಂದ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 10ನಂತರ ಅವರು ಬೆನ್ಹದದನ

ಮತೊ್ತಂದು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆಸಂದೇಶವುಹೀಗಿತು್ತ: “ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಜನರು, ಆ ನಗರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಂತೆ ಮತು್ತ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಲು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧೂಳೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿ!”
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11 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡದೆ, ಯುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡು ಾಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಇತರ ಅರಸರೊಡನೆ ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ
ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಂದೇಶಕರು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

13ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ‘ಆ ಮ ಾಸೇನೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ ಾ! ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು, ಈ ದಿನ ಆ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅನಂತರ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಅ ಾಬನು, “ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ಾರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಾಜನು, “ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ನೀನೇ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15ಅ ಾಬನು ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಯುವಜನರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಏಳು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

16ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ, ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಾಜರು,ಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನ ಆಕ್ರಮಣವು ಆರಂಭ ಾಯಿತು. 17 ದಲು ಯುವಸ ಾಯಕರು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು, ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 18ಬೆನ್ಹದದನು, “ಅವರು ಾ್ರಯಶಃ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಅವರು ಾಂತಿ
ಸಂ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಕರು ಆಕ್ರಮಣದ ಮಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲದು್ದ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇನೆಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 20 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ಾಮ್ಯದಜನರುಓಡಿಹೋಗಲುಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಸೈನ್ಯವು
ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಶ್ವಸೇನೆಯ ಕುದುರೆ ಂದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 21 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ,ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯಿಂದ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಅಶ್ವಸೇನೆಯನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ಮ ಾ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನು ಾರಣ ಾದನು.

22 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅ ಾಮಿನ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು
ಮುಂದಿನ ವಸಂತ ಾಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಮತೆ್ತ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಸಮಥರ್ ಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉ ಾಯಗಳನು್ನ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬೆನ್ಹದದನಮರು ಆಕ್ರಮಣ

23 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗೆದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ
ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡೋಣ. ಆಗ ಾವು ಗೆಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. 24 ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಾಜರು ಸೇನೆಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಬೇಡ;

ಅವರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. 25 ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೇನೆಯಂತಹ
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ಮತೊ್ತಂದು ಸೈನ್ಯವನಿ್ನೕಗ ನೀನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು, ಆ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ಹೋ ಾಟ ಾಡೋಣ.
ಆಗ ಾವು ಜಯಗಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೆನ್ಹದದನು ಅವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.

26ವಸಂತ ಾಸದಲಿ್ಲ ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

27 ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯದ ಸೇನೆ ಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು
ಹೋದರು. ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಡುಗಳಎರಡು ಚಿಕ್ಕಮಂದೆಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆಅ ಾಮ್ಯದ ಸೈನಿಕರು
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದರು.

28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸಂದೇಶವು ಇಂತಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು: ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರೆಂದು ಅ ಾಮ್ಯದ ಜನರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಕಣಿವೆಗಳ ದೇವರಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಅವರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮ ಾಸೇನೆಯನು್ನ
ನೀನು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಅವ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೇ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!’ ”

29ಈಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳೂಎದುರುಬದು ಾಗಿಏಳುದಿನಗಳ ಾಲ ಾಳೆಯವನು್ನ ಹೂಡಿದವು. ಏಳನೆಯ
ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭ ಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 30 ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು ಅಫೇಕ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ನಗರದ
ಗೋಡೆಯುಉಳಿದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ ಜನರಮೇಲೆಉರುಳಿ ಬಿತು್ತ. ಬೆನ್ಹದದನೂ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡನು. 31 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು
ಕನಿಕರವುಳ್ಳವರೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ (ನಮ್ಮ ನಡುಗಳಿಗೆ) ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವನು ನಮ್ಮ
ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡು’ ” ಎಂದರು.
ಅ ಾಬನು, “ಅವನಿನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಇ ಾ್ದನೆಯೇ? ಅವನು ನನ್ನ ಸೋದರ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
33 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಾನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಾದರೂ

ಸೂಚನೆಯಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ
ತನ್ನ ಸೋದರನೆಂದು ಕರೆ ಾಗ, ಸಲಹೆ ಾರರು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ, “ ೌದು! ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸೋದರನೇ”
ಎಂದರು.
ಅ ಾಬನು, “ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದನು. ಬೆನ್ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಅವನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು.
34 ಬೆನ್ಹದದನು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಬನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ

ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿನಗೇಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯುಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆನೀನೂದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ
ಅಂಗಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಬಹುದು” ಎಂದನು.
ಅ ಾಬನು, “ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದನು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಾಜರುಗಳು ಾಂತಿಸಂ ಾನವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅ ಾಬನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದನೆ

35 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ನೀನು
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ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಕೊಂದು ಾಕುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯಪ್ರ ಾದಿಯುಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗಒಂದು ಸಿಂಹವುಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿತು.

37 ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ!” ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಾಯ ಾಯಿತು. 38 ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ

ಮೇಲೆಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ತನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಗುರುತಿಸ ಾರದೆಂದುಅವನುಹೀಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು.
ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೋಗಿ, ಾಜನಿ ಾಗಿ ರಸೆ್ತಯಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 39 ಾಜನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂ ಾಗ,ಪ್ರ ಾದಿಯುಅವನಿಗೆ, “ ಾನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ನಿನ್ನವ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಶತು್ರವಿನ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ‘ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ರ ಸು.
ಇವನು ಓಡಿಹೋದರೆ, ಇವನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು ಅಥ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ದಂಡ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು’ ಎಂದನು. 40ಆದರೆ ಾನು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ
ನಿರತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಆಮನುಷ ್ಯನು ಓಡಿಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ಆ ಸೈನಿಕನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ

ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿ ಾರವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನೇನು
ಹೇಳಿದನೊ ಅದನು್ನ ನೀನು ಾಡಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

41 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 42 ಬಳಿಕ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಸಂಹರಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀನು ಾಯುವೆ! ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದದು್ದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರು ಾಯು ಾ್ತರೆ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43ನಂತರ ಾಜನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.

21
ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟ

1 ಸ ಾಯರ್ದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯಿತು್ತ. ಆ ಅರಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಒಂದು ದಿನ ಅ ಾಬನು ಾಬೋತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.
ಾನು ಅದನು್ನ ತರ ಾರಿಯ ತೋಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು
ಬಯಸಿದರೆ, ಾನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಾಬೋತನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದು್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಅ ಾಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಾಬೋತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತು್ತ
ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
“ ಾನು ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ, ಮುಖವನು್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

5 ಅ ಾಬನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನೇಕೆ
ತಳಮಳಗೊಂಡಿರುವೆ? ನೀನು ಏಕೆಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.
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6ಅ ಾಬನು, “ ಾನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಾಬೋತನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅದರ ಪೂಣರ್
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಅಥ ಾ ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿನಗೆಬೇರೊಂದು ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಾಬೋತನು ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ಾಜ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದು್ದ ಾ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡಿ,
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8 ನಂತರ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಳು. ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅ ಾಬನ ಹೆಸರಿನ
ಸಹಿಯನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಅ ಾಬನ ಸ್ವಂತ ಹರನು್ನ ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಕಿದಳು. ಾಬೋತನು
ಇದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಜನರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
9ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:

“ಉಪ ಾಸದಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ,ಆದಿನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. 10 ಾಬೋತನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ, ಾಬೋತನು
ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು
ಅವರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ.”
11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಜನರು ಆ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

12 ಾಯಕರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿದರು. ಾಬೋತನನು್ನ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು.
13 ಾಬೋತನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾವು
ಕೇಳಿರುವು ಾಗಿಇಬ್ಬರುಅಲಿ್ಲನಜನರಿಗೆಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 14 ಾಯಕರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ
ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ ಾಬೋತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕ ಾಗಿದೆ.”

15 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾಬೋತನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ,
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಅ ಾಬನು ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನದ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

17ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ತಿಷೆ್ಬೕ ಊರಿನವನೂ ಆದ ಎಲೀಯನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ

ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅ ಾಬನು ಈಗ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆ ತೋಟವನು್ನ ತನ್ನ
ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿಸು: ‘ಅ ಾಬನೇ! ನೀನು ಾಬೋತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಅವನ
ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ! ಾಬೋತನು ಸತ್ತ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀನು ಸಹ ಾಯುವೆ. ಾಯಿಗಳು ಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತವನೂ್ನ ನೆಕು ್ಕತ್ತವೆ!’ ”

20 ಎಲೀಯನು ಅ ಾಬನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು, “ ೌದು, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಲು

ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ,
‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಾನು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ, ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಆಗುವುದು. ಾಜ ಾದ ಾಷನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಆಗುವುದು. ಈಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಂಡವು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು



1 ಾಜರುಗಳು 21:23 555 1 ಾಜರುಗಳು 22:8

ಾರಣ ಾದೆ’ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 23ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾದಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ, ಇಜೆ್ರೕಲ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ, 24 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ
ಾಯಿಗಳುತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಾ ಾದರೂತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ,ಅವರನು್ನ ಪ ಗಳುಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆಎನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅ ಾಬನು ಾಡಿದಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯರು ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನನು್ನ

ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. 26 ಅ ಾಬನು ಬಹುಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಅ ೕಯರ್ರು ಇಂತಹ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಾಡಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
27 ಎಲೀಯನು ಾತ ಾಡಿದ ನಂತರ ಅ ಾಬನು ಬಹಳ ಶೋಕತಪ್ತ ಾದನು. ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ

ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಅವನು ಊಟ ಾಡದೆ ಾಗೆಯೇ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು; ದುಃಖದಿಂದ ತಳಮಳಗೊಂಡನು.

28 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ, 29 “ಅ ಾಬನು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಕೇ ಾಗದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಮಗ ಾಜ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾನು ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22
ಅ ಾಬನಿಗೆಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಮಧೆ್ಯ ಾಂತಿಯಿತು್ತ. 2ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.

3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ? ಾ ೕತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಾವು
ಏನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ೕತಿನಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ತೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ನನ್ನ

ಕುದುರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ತೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾವು
ದಲು ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
6 ಅ ಾಬನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಭೆ ಂದನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನೂರುಮಂದಿ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಅ ಾಬನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾನು
ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಾನು ಬೇರೊಂದು ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ನೀನು ಹೋಗಿಯುದ್ಧ ಾಡು. ನೀನು ಗೆಲು್ಲವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು”ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
7 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?
ಾ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ದೇವರು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
8 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗ ಾದ

ಮೀ ಾಯೆಹು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನು. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿ ಅವನು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಅವನೆಂದೂ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲೇ ಾರದು!” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
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9 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾಜರು ತಮ್ಮ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸ ಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೆ ಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕೆಲವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ*
ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ

ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ನೀನು ಈ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಳಸುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ
ಮತು್ತ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಇತರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಾತನು್ನ
ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವುಈಗಹೊರಡಲಿ. ಅವರು ಾ ೕತಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸುವೆ. ನೀನು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
13 ಈ ಾಯರ್ಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು

ಹೋದನು. ಅಧಿ ಾರಿಯು ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ, “ ಾಜನಿಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀನೂ
ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆದರೆ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೆಹು ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಾಜನು
ಅವನನು್ನ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ, ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ಾನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬಹುದೇ? ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾ ೕತಿಗೆ ಾವೀಗ ಹೋಗಬೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ

ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
16 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು, “ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ನನಗೆ ನೀನು ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು! ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು?

ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನನಗೆ ಹೇಳು!” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದು ಇದನೆ್ನೕ, ‘ಈ ಜನರಿಗೆ
ಾಯಕನಿಲ್ಲ. ಅವರುಯುದ್ಧ ಾಡದೆ,ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೋಡಿದೆ ಾ! ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ! ಈ

ಪ್ರ ಾದಿಯು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದೇನನೂ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆದರೆ ಮೀ ಾಯೆಹು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಕೇಳಿರಿ! ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ದೂತರು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
20ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ ಾ? ಅವನು
ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ದೂತರಲಿ್ಲ
ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದನು. 22 ಯೆಹೋವನು, ‘ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆ?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಾಗ, ದೂತನು, ‘ಅ ಾಬನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವಂತೆ
* 22:11: ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳುಉನ್ನತ ೌಯರ್ಕೆ್ಕ ಇವು ಸಂಕೇತಗಳು.
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ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಸು ಾ್ಳಗಿರುವುದು’ ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, ‘ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು. ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಮೀ ಾಯೆಹು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದೂ್ದ ಇದೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ ನಿನಗೆ
ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಮ ಾಕೇಡು ಬರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಾನೇ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಹೊಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
25 ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಕೇಡು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ನುಡಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!” ಎಂದನು.
26 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನಿಗೆ

ಆ ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನ
ಮತು್ತ ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ೕ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 27 ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಡಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
28ಮೀ ಾಯೆಹು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಏನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ!
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ಈ ಹೋ ಾಟದಿಂದ ಜೀವಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನುಮತು್ತ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋದರು. ಅದು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 30 ಅ ಾಬನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ ಾವುಹೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡೋಣ. ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಾಜನಂತೆ ತೋರುವ ನಿನ್ನ
ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ” ಎಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, ಾನು ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವಂತಹ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

31 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಬಳಿ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಈ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವಂತೆ ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು;
32 ಹೋ ಾಟದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ಈ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿದರು. ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 33 ಅವನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

34ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ ಒಂದು ಾಣವನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೆ
ಅವನ ಾಣವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಾಣವು ಾಜನ ದೇಹದ ಕವಚದ
ಸಣ್ಣ ಸಂಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿತು. ಾಜ ಾದಅ ಾಬನು ತನ್ನ ರಥದ ಾರಥಿಗೆ, “ಒಂದು ಾಣವುನನಗೆ ಾಕಿತು!
ರಥವನು್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸು. ಾವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

35 ಸೈನಿಕರು ಹೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ರಥದ
ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತವು, ರಥದ ತಳದಲಿ್ಲ ಮಡುಗಟಿ್ಟತು. ಾಯಂ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಜನು
ಸತು್ತಹೋದನು. 36 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತರಲು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಊರಿಗೂ ತನ್ನ
ಾಡಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು! ಎಂಬ ಕೂಗು ಸೈನ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ( ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ) ಹಬಿ್ಬತು.
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37 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 38 ಆ ಜನರು
ಅ ಾಬನ ರಥವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದ ಕೊಳದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದರು. ರಥದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಾಯಿಗಳು ನೆಕಿ್ಕದವು. ದೇವ ಾಸಿಯರು ಆ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಾ್ನನಕೆ ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

39 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ
ಇತಿ ಾಸ” ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಾಜನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ
ಾಡಲು ಬಳಸಿದ ದಂತದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಆ ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಾಜನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರಗಳ

ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆ ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 40 ಅ ಾಬನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟ
41 ಅ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆಸನ ಮಗ. 42 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಮೂವತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಯಿಯು ಆಜೂಬಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. ಆಜೂಬಳು ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗಳು.
43ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅಪೇ ಸಿದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು.

44 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
45ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಬಹಳ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ. ಅವನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
46ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ,

ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆ ಜನರುಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

47 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಜನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಾಜ್ಯ ಾಲನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಆರಿಸಿದ್ದನು.

48 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸರಕು ಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಓಫೀರ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ಾದ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾದವು.
ಅವು ಓಫೀರ್ ದೇಶವನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. 49 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಆ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅಹಜ್ಯನ ಜನರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

50 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನು ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯ

51 ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಮಗ. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾಳಿದನು.
52 ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅ ಾಬ,
ಾಯಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲ ಮತು್ತ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮ ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಈ ಆಡಳಿತ ಾರರೆಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರು. 53ಅಹಜ್ಯನು ತನ್ನ
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ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ದಲು ಅಹಜ್ಯನ ತಂದೆಯಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ,
ಅಹಜ್ಯನಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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2 ಾಜರುಗಳು
ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ

1ಅ ಾಬನು ಸತ್ತನಂತರ, ೕ ಾಬ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
2ಒಂದು ದಿನ, ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಮನೆಯ

ಮೇಲಿನ ಮರದ ಕಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಯಗ ಾದವು. ಅಹಜ್ಯನು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಅಚರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ
ಾಯಗಳು ಗುಣ ಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು

ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲವುಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಹೋಗಿಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿಅವರಿಗೆ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ! ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 4 ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ಾಳೆ್ಜಬೂಬನಿಂದ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದುದರಿಂದ,
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

5ಸಂದೇಶಕರುಅಹಜ್ಯನಬಳಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದರು. ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನೀವುಇಷು್ಟ ಬೇಗ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ! ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದುದೇಕೆ? ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ!’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
7 ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನು

ಹೇಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅವನು ಉಣೆ್ಣಯ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ

ಚಮರ್ದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು” ಎಂದರು.
ಆಗ ಅಹಜ್ಯನು, “ಅವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಹಜ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾಶನ

9 ಅಹಜ್ಯನು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಾಜನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
‘ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು ಒಬ್ಬ ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಾದರೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ

ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
11ಅಹಜ್ಯನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಐವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಎಲೀಯನಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಾಜನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಾ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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12ಎಲೀಯನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯು ಇಳಿದು ಬಂದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಐವತು್ತ

ಜನರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
13 ಅಹಜ್ಯನು ಮೂರನೆಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಐವತು್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಐವತು್ತ

ಮಂದಿಯ ಮೂರನೆಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ
ಣ ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ

ಅವನಿಗೆ, “ದೇವ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಮತು್ತ ಈ ಐವತು್ತ ಜನರ ಾ್ರಣವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಲಿ! 14 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು ದಲ ಇಬ್ಬರು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ
ತೋರಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಡನೆ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಡನೆ ಹೋದನು.
16ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ
ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ? ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೀನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ! ಎಂಬು ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅಹಜ್ಯನು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಜ್ಯನ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾವುನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

18ಅಹಜ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

2
ಎಲೀಯನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ

1ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಮೂಲಕ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದಿತು. ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೋದನು.

2 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.
3ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನುಈದಿನ

ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ ೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.
4 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ

ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು.
5ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ

ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ ೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.
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6ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು,ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂಮುಂದೆ ಾಗಿದರು.
7ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲೀಯ

ಮತು್ತ ಎಲೀಷರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರು ಎಲೀಯ
ಮತು್ತ ಎಲೀಷರಿಗಿಂತ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 8 ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನೀರು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎಲೀಯಮತು್ತ ಎಲೀಷರು ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.

9 ಅವರು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಅಪೇ ಸುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡರಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
10ಎಲೀಯನು, “ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದುದನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನಿ್ನಂದನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗನೀನು

ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡರೆ,ಅದುನಿನಗೆದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆನಿನಿ್ನಂದನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಾಣದಿದ್ದರೆ,ಅದು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಎಲೀಯಮತು್ತ ಎಲೀಷ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವುಕುದುರೆಗಳು

ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಬಂದು ಎಲೀಯನನು್ನ ಎಲೀಷನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದವು! ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದನು.

12ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ! ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ! ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಥರ ಾಶ್ವಗಳೂಮತು್ತ
ಅಶ್ವದಳವೂಆಗಿದ್ದವನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,

ತನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಹರಿದು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡಿದನು. 13 ಎಲೀಯನ
ಮೇಲಂಗಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತು್ತ. ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ಎಲೀಯನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ, ನೀರು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು! ಎಲೀಷನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದನು.

ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ
15 ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡು, “ಎಲೀಯನ ಆತ್ಮವು ಈಗ

ಎಲೀಷನ ಮೇಲಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 16 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು. ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾವು ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಕಣಿವೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೀಳಿಸಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
17ಎಲೀಷನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪುಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು

ಮೂರು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 18ಅವರು ಎಲೀಷನು ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು
19 ನಗರದ ಜನರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಈ ನಗರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು

ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀರು ತುಂ ಾ ಕೆಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20ಎಲೀಷನು, “ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಾಕಿ” ಎಂದನು.
ಜನರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದರು. 21 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ನೆಲದಿಂದ

ನೀರು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಉಪ್ಪನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು, “ ‘ ಾನು ಈ
ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ! ಇಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಈ ನೀರು ಾರಿಗೂ ಾವನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂಜೆತನವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

22ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಇಂದು ಆ ನೀರು ಇನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು
ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಕೆಲವು ಾಲಕರು ಎಲೀಷನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು

23 ಎಲೀಷನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ನಗರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವು ಾಲಕರು ನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ, ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ”
ಎಂದರು.

24 ಎಲೀಷನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಕರಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆರಗಿ ನಲವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಾಲಕರನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕಿದವು.

25 ಎಲೀಷನು ಬೇತೇಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಲೀಷನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

3
ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು

1ಅ ಾಬನಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
ೕ ಾವುನು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕ ಾವುನು ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ೕ ಾವುನು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯುನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅವನು ಕಿತು್ತ ಾಕಿಸಿದನು.
3 ಆದರೆ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ೕ ಾವುನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ೕ ಾಬ್ ದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟತು
4ಮೇಷನು ೕ ಾಬಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು ಅನೇಕ ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು

ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು ಸ ಾ್ತಗ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದು್ದ ಅವನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಾದನು.

6 ಆಗ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. 7 ೕ ಾವುನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಬಳಿಗೆಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನುಬೇಪರ್ಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ೕ ಾಬಿನವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ನನ್ನ ತೆ ಬರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ತೆ ಾನೂ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೂ ನೀನೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಜನರೂ
ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂಒಂದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮೂವರು ಾಜರು ಎಲೀಷನ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವರು

8 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ೕ ಾವುನನು್ನ, “ ಾವು ಾವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗೋಣ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

“ ಾವು ಎದೋಮಿನಮರಳು ಾಡಿನಮೂಲಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ೕ ಾವುನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
9ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಎದೋಮಿನ ಾಜರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು

ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರ ಸೇನೆಗೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ನೀರು
ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು, “ಅ ್ಯೕ, ಮೂವರು ಾಜ ಾದ
ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು

ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಾವೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.

ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು ಎಲೀಷನಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು,ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಮತು್ತ ಎದೋಮಿನ ಾಜನು ಎಲೀಷನನು್ನ

ನೋಡಲು ಹೋದರು.
13 ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾಗಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಏಕೆಂದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೂವರು ಾಜರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಬಯಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.
14ಎಲೀಷನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವನು ಾನು. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ಾನು ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತಯೂ ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15ಆದರೆಈಗ ಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಾರಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 16 ಆಗ

ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿರಿ. 17ನೀವು ಾಳಿಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,ಮಳೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ;ಆದರೆ ಆ ಕಣಿವೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆಗ
ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 18ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು
ಸುಲಭ ಾಧ್ಯ. ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಆತನೇ ಅವ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ನಗರವನು್ನ ನೀವು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮರವನೂ್ನ ನೀವು ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಎ ಾ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನೀವು ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ. ನೀವು
ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”

20 ಮುಂಜಾನೆ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಹರಿಯ ಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ ಕಣಿವೆಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

21 ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ೕ ಾಬ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ೕ ಾಬಿನ ಗಂಡಸರು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಬಂದು (ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ) ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಯತೊಡಗಿದರು. 22 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಅಂದು
ಮುಂಜಾನೆನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕಮೇಲೆದ್ದರು. ಸೂಯರ್ನಕಿರಣಗಳುಕಣಿವೆಯನೀರಿನಮೇಲೆಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.

* 3:11: ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಹಸ್ತಗಳಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಸುರಿದನು.”
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ೕ ಾಬಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ರಕ್ತದಂತೆ ಕಂಡವು. 23 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು, “ರಕ್ತದತ್ತ ನೋಡಿ!
ಾಜರುಗಳುಪರಸ್ಪರ ಹೋ ಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಾಶಗೊಳಿಸಿರಲೇಬೇಕು. ಸತಿ್ತರುವ
ದೇಹಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊ ್ಳೕಣ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ೕ ಾಬಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ೕ ಾಬಿನವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು. ಅವರು ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಉತ್ತಮ ತೋಟದ
ಕಡೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಾದ ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೀಹರ್ರೆಷೆತ್ ನ ಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರು. ಸೈನಿಕರು
ಕೀಹರ್ರೆಷೆತನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದಕೂ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು.

26 ಆ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತೆಂದು ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎದೋಮಿನ ಾಜನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ತನ್ನ ಏಳುನೂರು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನುಗಿ್ಗಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಹೋಗ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 27 ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು, ತನ್ನ ನಂತರ ಾಜ ಾಗುವ ಹಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಾಯರ್ವುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ ಾಜನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.

4
ವಿಧವೆಯಬೇಡಿಕೆ

1ಒಂದು ದಿನಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಲಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನ ಪತಿ್ನಯು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ
ಗಂಡನು ನಿನಗೆ ಸೇವಕನಂತಿದ್ದನು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈಗ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಎರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಾತೆ್ರ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಾತ್ರ

ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
3ಆಗಎಲೀಷನು, “ಹೋಗಿನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವುಬರಿ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಆದಷು್ಟ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 4 ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚ. ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಈ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದಳು. ಅವಳು
ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು;
ಅವಳುಆ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದಳು. 6ಅವಳುಅನೇಕ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ,
“ಇನೊ್ನಂದು ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದಳು.
ಆದರೆಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳುತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವಳಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಇಲಿ್ಲ ಾವ ಾತೆ್ರಗಳೂಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯುಮುಗಿದಿತು್ತ.
7 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ (ಎಲೀಷನ) ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಎಲೀಷನುಅವಳಿಗೆ, “ಹೋಗು,ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಿ,ನಿನ್ನ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸು. ಉಳಿದಹಣದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷಮತು್ತ ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕ
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8 ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಲೀಷನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

9 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವ ಎಲೀಷನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೂ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 10ದಯವಿಟು್ಟ ಎಲೀಷನಿ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆ ಂದನು್ನ ಾಕೋಣ. ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮೇಜು, ಕುಚಿರ್ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇಡೋಣ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಈ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ತನ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮನೆಗೆಬಂದನು. ಅವನು ಆ ಕೊಠಡಿಗೆಹೋಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಪಡೆದನು. 12 ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೇವಕನು ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಆಕೆಯು ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 13ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ (ಸೇವಕನಿಗೆ), “ನೀನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೋಡು,
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಾಡಿರುವೆ. ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೇ ಾದರೂ
ಉಪ ಾರ ಾಗಬೇಕೇ? ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಜನ ಬಳಿಯ ಾ್ಲದರೂ ಅಥ ಾ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯ ಬಳಿಯ ಾ್ಲದರೂ
ಾವು ಾತ ಾಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಸುಖ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
14ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು, “ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಗಂಡ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯುಆಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಆಕೆಯುಬಂದುಅವನ ಾಗಿಲಿನಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು. 16ಎಲೀಷನು

ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮುಂದಿನ ವಸಂತ ಾಸದ ಈ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯನು್ನ ವಂಚಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
17 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ವಂಸತದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಬ

ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು.
18 ಾಲಕನು ಬೆಳೆದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ

ನೋಡಲು ಆ ಾಲಕನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. 19ಈ ಾಲಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ತಲೆ
ನೋಯುತಿ್ತದೆ! ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಅವನ ಾಯಿಯಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20ಆ ಸೇವಕನು ಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಾಲಕನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ
ಾಯಿಯತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗುವಳು
21ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಲಕನನು್ನ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ (ಎಲೀಷನ) ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. ನಂತರ

ಅವಳು ಾಗಿಲನು್ನಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು,ಹೊರಗೆಹೋದಳು. 22ಅವಳುತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ದಯವಿಟು್ಟ
ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಾನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕರೆತರಲು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗಂಡನು, “ಈ ದಿನ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಹೋಗಲು ನೀನೇಕೆ ಅಪೇ ಪಡುವೆ? ಇಂದು
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವಳು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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24 ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ತಡಿಯನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಾ! ಾವು
ವೇಗ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನಿ ಾನಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

25ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಣಲು ಕಮೆರ್ಲ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ

ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೋಡು, ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ! 26 ಅವಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ? ನಿನ್ನ ಮಗು
ೕಮ ಾಗಿರುವುದೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಗೇಹಜಿಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವಳು “ ೌದು, ೕಮ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
27 ಆದರೆ ಶೂನೇಮಿನ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ನೆಲಕೆ್ಕ
ಾಗಿ, ಎಲೀಷನ ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲು ಗೇಹಜಿಯು
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ! ಅವಳು ಬಹಳ
ತಳಮಳಗೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಆಕೆಯದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ;ನನಗೆಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ಮಗನನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ‘ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಬೇಡ’
ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ!” ಎಂದಳು.

29 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು. ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಾರ ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ ಾತ ಾಡಲು ನಿಲ್ಲದಿರು! ನೀನು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಸಂಧಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ,

‘ ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳದಿರು. ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30ಆದರೆಮಗುವಿನ ಾಯಿಯು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಎಲೀಷನು ಮೇಲೆದು್ದ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
31ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮನೆಗೆ, ಎಲೀಷನು ಮತು್ತ ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ

ಗೇಹಜಿಯು ಬಂದನು. ಗೇಹಜಿಯು ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಲನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ
ಮಗು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅಲು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೇಹಜಿಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಮಗು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಎಲೀಷನುಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಮಗುಅವನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಸತು್ತಬಿದಿ್ದತು್ತ. 33ಎಲೀಷನು
ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಈಗ ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ಮಗು ಾತ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಎಲೀಷನು ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಮಗುವಿನ ಾಯಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ಕೈಚಾಚಿಮಗುವನು್ನ

ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು.
35ಎಲೀಷನು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು

ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕೈಚಾಚಿ ಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗ ಮಗು ಏಳು ಾರಿ ಸೀನಿ
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿತು.

36ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕರೆದು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವಳು ಎಲೀಷನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಳು. ಎಲೀಷನು,

“ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಎಲೀಷನ ಾದಗಳಿಗೆ ಾಗಿ

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು.
ಎಲೀಷಮತು್ತ ವಿಷದ ಾರು



2 ಾಜರುಗಳು 4:38 568 2 ಾಜರುಗಳು 5:4

38 ಎಲೀಷನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು
ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಲೆಯ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಾರನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಒಬ್ಬನು ಅಡಿಗೆಯ ಸೊಪಿ್ಪ ಾಗಿ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಾಡುಬಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಾಡುಸೋರೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು,ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನಮೇಲಂಗಿಯಜೇಬಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡನು.
ನಂತರ ಅವನು ಬಂದು, ಆ ಾಡುಸೋರೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗುಂಪಿಗೆ ಅವು ಾವಜಾತಿಯಸೋರೆ ಾಯಿಗಳೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

40 ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾರನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾರನು್ನ
ಊಟ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಅವರು, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ! ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಷವಿದೆ!” ಎಂದು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಆ ಆ ಾರವು ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ
ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
41 ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ

ತಂದರು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರ ಳಗೆ ಾಕಿದನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ಾರನು್ನ ಬಡಿಸಿ,
ಅವರುಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂಇರಲಿಲ್ಲ.

ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆಊಟಒದಗಿಸಿದನು
42 ಾಳ್ ಾಲಿ ಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರಥಮ ಸುಗಿ್ಗಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ

(ಎಲೀಷನಿಗೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಂದನು. ಆಗಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆಈಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು,ಅವರು ತಿನ್ನಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

43 ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು, “ಏನು? ಇಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ಇಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅವರು

ತಿಂದರೂ ಆ ಾರವುಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಆಗ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಆ ಗುಂಪಿನ

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದರೂ ಆ ಾರವುಉಳಿದುಹೋಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

5
ಾ ಾನನ ಸಮಸೆ್ಯ

1ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನನೆಂಬ ಸೇ ಾಪತಿಯಿದ್ದನು. ಾ ಾನನು ಅವನ ಾಜನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನ ಮು ಾಂತರ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿಜಯವನು್ನ
ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು. ಾ ಾನನು ಮ ಾಪುರುಷನೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಯೂ ಆದ
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದನು.

2 ಅ ಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು ಸೈನಿಕರ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು
ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರಂತೆ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಒಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯು ಾ ಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ ಸೇವಕಿ ಾದಳು. 3 ಈ
ಹುಡುಗಿಯು ಾ ಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾ ಾನನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾ ಾನನ
ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

4 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಯು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ಾ ಾನನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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5 ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, “ಈಗಲೇ ಹೋಗು, ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರ ಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಮುನೂ್ನರ ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರು ಾವಿರ
ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
6 ಾ ಾನನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ, “…ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ
ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ.

7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿ ಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ ಾನು
ದೇವರೇನು? ಇಲ್ಲ! ಹುಟು್ಟಮತು್ತ ಾವುಗಳಮೇಲೆನನಗೆ ಾವಶಕಿ್ತಯೂಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರು ಾಗಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜನು ಕುಷ್ಠರೋಗಪೀಡಿತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು? ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ನೀವೇ ೕಚಿಸಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು
ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದು ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ಎಲೀಷನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲೀಷನು ಾಜನಿಗೆಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಏಕೆ? ಾ ಾನನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!”

9 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ರಥಗ ಂದಿಗೆ ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಾಗಿಲಿನ
ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 10 ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕನ ಮೂಲಕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ,
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಾ್ನನ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಚಮರ್ರೋಗವು ಗುಣ ಾಗುವುದು. ನೀನು

ಸಂಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
11 ಾ ಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಲೀಷನು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಬಂದು, ನನೆ್ನದುರು ನಿಂತು, ತನ್ನ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸವರಿ, ನನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದನು.
12 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ ನದಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ! ಾನು
ದಮಸ್ಕದ ಆ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದೇಕೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದನು!

13 ಆಗ ಾ ಾನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ಒಂದು
ಕಠಿಣ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ! ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲು ಸುಲಭ ಾದ
ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರು ಾಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗ ಾರದೇಕೆ? ನೀವು
ಾ್ನನ ಾಡಿದರೆ, ಶುಚಿಗೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾ ಾನನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದು

ಏಳು ಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆದ್ದನು. ಆಗ ಾ ಾನನು ಸಂಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾದನು; ಅವನ ಚಮರ್ವು
ಮಗುವಿನ ಚಮರ್ದಂತೆ ಕೋಮಲ ಾಯಿತು.

15 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಅವನು
ಎಲೀಷನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ನೋಡಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಭೂಮಂಡಲದ ಬೇರೆಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಾನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಈಗ ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ಾವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವಂತೆ ಾ ಾನನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು

ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ
ನನ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು. ನನ್ನ ಎರಡು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬುವಷು್ಟ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾನು ಮತೆ್ತ
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ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! 18 ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ನನ್ನ

ಒಡೆಯ ಾದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ರಿ ್ಮೕನನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಅವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಆದೇವರಿಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡು ಾಗ ಾನೂ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಈಒಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದನು.
ಾ ಾನನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು. 20ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನ

ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಯು, “ನೋಡು,ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನು ತಂದಿದ್ದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದೆನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು! ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿ, ಾನು ಾ ಾನನ ಹಿಂದೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು,

21 ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದನು. ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡಿ
ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದನು. ಾ ಾನನು, “ಎಲ್ಲವೂ ೕಮವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಗೇಹಜಿಯು, “ ೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ೕಮ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತೆದು ಕಿಲೋ. ಾ್ರಂ. ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಾನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಾ ಾನನು, “ದಯ ಾಡಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೆಗೆದುಕೊ!” ಎಂದು ಗೇಹಜಿಗೆ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಎರಡು ಾನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಸೇವಕರುಈವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೇಹಜಿ ಡನೆ
ಹೋದರು. 24 ಗೇಹಜಿಯು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಗೇಹಜಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

25 ಗೇಹಜಿಯು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎಲೀಷನು
ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು, “ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
26 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ! ಾ ಾನನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಹಣವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಆಲೀವನು್ನ,
ಾ್ರ ಯನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಹಸುಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಇದಲ್ಲ.

27ಈಗ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಾನನ ರೋಗವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. ನಿನಗೆ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿರುವುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯುಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ,ಗೇಹಜಿಯಚಮರ್ವುಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಂತೆಬಿಳು ಾಯಿತು!

ಗೇಹಜಿಯು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಾದನು.

6
ಎಲೀಷಮತು್ತ ಕೊಡಲಿ

1 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದು
ನಮಗೆ ತುಂ ಾ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದೆ. 2 ಾವೆ ಾ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರವನು್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು
ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ತಂದು ಾವು ಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟೊ್ಟೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಾ” ಎಂದನು.
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ಕೆಲವು ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮರ ಂದನು್ನ ಕಡಿದುರುಳಿಸಿ ಾಗ,
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ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟತು. ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ಅ ್ಯೕ,
ಒಡೆಯನೇ! ಾನು ಆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

6ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೊಡಲಿಯು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು ಒಂದು

ಕಡಿ್ಡಯನು್ನ ಮುರಿದು ಅದನು್ನ ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದನು. ಆ ಕಡಿ್ಡಯು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೇಲುವಂತೆ
ಾಡಿತು. 7ಎಲೀಷನು, “ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,

ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು
8 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ

ಸಭೆಸೇರಿಸಿ, “ನೀವುಈಜಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀವು

ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ಆಜಾಗದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡದಿರಿ! ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು
ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ* ರ ಸಿದನು.

11 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ತನ್ನ
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿ ಾಗಿ ಗೂಢಚಯರ್ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
12 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾಜನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ

ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಪ್ರ ಾದಿ ಾದಎಲೀಷನು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ನೀವುನಿಮ್ಮ
ಮಲಗುವಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಸಹಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, “ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಾನು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಸೇವಕರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನು್ನ ದೋ ಾನಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದರು. 15ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ಹೊ ಾ್ತರೆ
ನಸುಕಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಸೇವಕನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ರಥಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು!
ಆ ಸೇವಕನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾವು ಈಗ ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
16 ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಹೆದರದಿರು! ನಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸೇನೆಯು ಅ ಾಮ್ಯರಿ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸೇನೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನು

ನೋಡುವಂತೆ ಾಡೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತರುಣನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆ ಸೇವಕನು ಪವರ್ತವನು್ನ ತುಂಬಿರುವ

ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲೀಷನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು!
18ಆ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದವು. ಎಲೀಷನು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಈಜನರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನುನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 6:10: ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ.”
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ಆಗಯೆಹೋವನು ಎಲೀಷನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಂತೆಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ಕುರುಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
19 ಎಲೀಷನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ, “ಇದು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಾದ ನಗರವೂ ಅಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ. ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿ ಾಗ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆದುಬಿಡು,ಅವರು ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಾವು ಸ ಾಯರ್

ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂತು! 21ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ನೋಡಿ ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇ? ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡಲೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಎಲೀಷನು, “ಬೇಡ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ, ನಿನ್ನ
ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ತಿಂದು,ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿ. ನಂತರಅವರು ತಮ್ಮಮನೆಗೆ,ಅವರಒಡೆಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಯು ಊಟ ಾಡಿ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ತಮ್ಮ
ಒಡೆಯನಬಳಿಗೆಹೋಗಲುಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದಇಸೆ್ರೕಲ್ದೇಶದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಾವ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಅ ಾಮ್ಯರು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲ
24 ಇ ಾದನಂತರ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು,

ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಹೋದನು. 25 ಜನರು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಆ ಾರವನು್ನ
ತರಲು ಸೈನಿಕರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲವು ಆ
ಾಲದ ಾ್ಲಯಿತು. ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ತಲೆಯು ಎಂಭತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ
ಾ ಾಟ ಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಿತು್ತ. ಅಧರ್ಸೇರು ಾರಿ ಾಳದ ಮಲದ ಲದಿ್ದಯು ಐದು

ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ ಾಟ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರಲು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಅವನನು್ನ,

“ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.
27 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಿ? ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಕಣದಲಿ್ಲ ಾಳುಗಳಿಲ್ಲ, ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 28 ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆಯೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇವಳು ನನಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು, ಈ ಹೊತು್ತ

ತಿನೊ್ನೕಣ. ಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದಳು. 29 ಾವು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ, ಾವು
ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟವು. ಾರನೆಯ ದಿನ ಾನು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

30ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಜನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹರಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನಮೈಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟಿ್ಟರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಣಿಸಿತು.

31 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜನು, “ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಾನು ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನ ತಲೆಯನು್ನ
ಅವನ ದೇಹದಮೇಲೆಉಳಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಾಜನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು;ಹಿರಿಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಲೀಷನು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲು ಕೊಲೆ ಾರನ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ) ಮಗ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ! ಆ ಸಂದೇಶಕನು ಬಂ ಾಗ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಿ! ಅವನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ
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ಾಗಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳ! ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ ಒಡೆಯನ ಾಲ ಸಪ್ಪಳವು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಎಲೀಷನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಂದೇಶಕನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ಈ ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ! ಾನೇಕೆ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು?”

7
1 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು: ‘ ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ, ಅಧಿಕ ಾದ

ಆ ಾರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ನಗರದಊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರ ಾಗುವುದು’ ”
ಎಂದನು.

2 ಆಗ ಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಿಟಕಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ನೋಡುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವುಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು
3 ನಗರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು, “ ಾವು ಾಯುವುದನೆ್ನೕ
ಾಯು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ? 4 ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಾವು ನಗರದ ಒಳಗೆ
ಹೋದರೆ, ಾವು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ, ಾಯುವುದು ನಿಶಿ್ಚತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದರೆ ಾವು ಬದುಕೋಣ. ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಾ ೕಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

5ಅಂದು ಸಂಜೆ ಆ ಾಲ್ವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಾಳೆಯದ
ಹೊರ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! 6 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ರಥಗಳ, ಕುದುರೆಗಳ
ಮತು್ತ ಮ ಾಸೇನೆಯ ರಣ ೕಷವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು. ಅ ಾಮ್ಯ ಸೈನಿಕರು,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, ಹಿತಿ್ತೕಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟಕೆ್ಕ
ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು,

7 ಸಂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
8ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಾಳೆಯವು ಆರಂಭ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ತಿಂದರು ಮತು್ತ ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ಾಲ್ವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, ಮತೊ್ತಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ
ಗು ಾರದಿಂದಲೂ ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 9ಆಗ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು, “ ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ! ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್
ಸಿಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ಾವು ನಿಶಬ್ಧದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಈಗ ಾವು ಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಶುಭ ಾತೆರ್

10 ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ನಗರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಾವು ಜನರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ.
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ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಗು ಾರಗಳಿನೂ್ನ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲವೆ.
ಆದರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಆಗ ನಗರದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಕೂಗು ಾ್ತ ಾಜನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಾಜನು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾವು
ಬಹಳ ಹಸಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಳೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾವು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅ ಾಮ್ಯರು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಐದು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. ನಗರದಲಿ್ಲಉಳಿದಿರುವಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರಂತೆಹೇ ಾದರೂಈಕುದುರೆಗಳೂಬಹುಬೇಗ
ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ ಾಜನು ಎರಡು ರಥಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

15ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. ರಸೆ್ತಯ
ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಆತು ಾತುರ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾಗ
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿ ಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕರು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಾಜನಿಗೆ
ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

16 ಆಗ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನುಉತ್ತಮ ಾದಒಂದುಬುಟಿ್ಟಹಿಟ್ಟನು್ನಮತು್ತ ಎರಡುಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೇವಲ
ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ!

17 ಾಜನು ತನಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದರೆ ಜನರು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ಜನರ
ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದನು. ಾಜನು ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 18 ಎಲೀಷನು, “ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು
ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ನಗರದ ಊರು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. 19ಆದರೆ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು

ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಿಟಿಕಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದರೂಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ನೋಡುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 20 ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವನುಊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು
ಸತು್ತಹೋದನು.

8
ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಎಲೀಷನು ಾನು ಮರಳಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದ ಾಲಕನ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬರ ಾಲವು ಏಳುವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2ದೇವಮನುಷ ್ಯನುಹೇಳಿದಂತೆಯೇಆಸಿ್ತ ್ರೕಯುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳುವಷರ್ಗಳ ಾಲನೆಲೆಸಲು
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು. 3 ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಳು.
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ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗೆ ಮತೆ್ತ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದಳು.

4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಜನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು ಾಡಿರುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತ ಾಲಕನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಗೇಹಜಿಯು ಾಜನಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಷನು ಮರಳಿ ಜೀವಬರಿಸಿದ ಾಲಕನ ಾಯಿಯು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ
ಬಂದಿದ್ದಳು. ಗೇಹಜಿಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾಜನೇ, ಇವಳೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು! ಎಲೀಷನು ಮರಳಿ
ಜೀವಬರಿಸಿದ ಾಲಕನು ಇವನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವಳು ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ತನಗಿದ್ದ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಆಗ ಾಜನು ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಕರೆದು, “ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಬೇ ಾದ

ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಿಸು. ಅವಳು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಆಕೆಯ ಭೂಮಿಯ
ಉ ಾ್ಪದನೆಯನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು
7 ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಆಗ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಣಲು ಒಂದು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಹಜಾಯೇಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.
ಅವನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದಉತ್ತಮವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳಮೇಲೆಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕನೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನೂ
ಆದ ಬೆನ್ಹದದನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು ಾಸಿ ಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನು ನಿನಿ್ನಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ ‘ ಾಸಿ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ,
‘ಅವನು ಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ’ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲೀಷನ ಪ್ರ ಾದನೆ
11ಹಜಾಯೇಲನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡಿದನು. ನಂತರ

ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಅಳತೊಡಗಿದನು. 12 ಹಜಾಯೇಲನು, “ ಾ್ವಮೀ, ನೀವು ಅಳುವುದೇಕೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ

ತಿಳಿದಿವೆ. ನೀನು ಅವರ ನಗರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ ತರುಣರನು್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ಇರಿದುಕೊಲು್ಲವೆ. ನೀನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಸೀಳಿ ಾಕುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಹಜಾಯೇಲನು, “ ಾನು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ! ಾನು ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾಗುವೆಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
14 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆನ್ಹದದನು

ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು, “ನಿನ್ನ
ಾಯಿಲೆಯು ಾಸಿ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಲೀಷನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದನು.
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ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಹಜಾಯೇಲನು ಕೊಂದು ಾಕುವನು
15 ಆದರೆ ಾರನೆಯ ದಿನ ಹಜಾಯೇಲನು ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ

ನೆನೆಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ಅವನನು್ನ
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸಿ ಾಯಿಸಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು
16 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅ ಾಬನ

ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 17ಯೆಹೋ ಾಮನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯು

ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಲೂ
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆಂದುಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
20 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.

ಎದೋಮ್ಯರು ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬ ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
21ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಯೀರಿಗೆ ಹೋದವು. ಎದೋಮಿನ ಸೇನೆಯು

ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯಿತು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
22 ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟ್ಟರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ತನಕ ಯೆಹೂದದ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಲಿಬ್ನದವರುಯೆಹೂದದಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಾದರು.

23ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಎಂಬ ಇತಿ ಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಾಡಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
24ಯೆಹೋ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾಮನಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

ಅಹಜ್ಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು
25 ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 26ಅಹಜ್ಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅತಲ್ಯ. ಅವಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗಳು. 27ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಹಜ್ಯನು ಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದಜನರಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಅಳಿಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧದಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು ಾಯಗೊಂಡನು
28ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ

ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ೕ ಾವುನನು್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 29 ಾಜ ೕ ಾವುನು ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ಾಗ ಾ ಾದಲಿ್ಲ
ಅ ಾಮ್ಯದಿಂದ ತನ ಾದ ಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯನು, ಅ ಾಬನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ.
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9
ಯೇಹುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಎಲೀಷನು ತಿಳಿಸಿದನು

1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಎಣೆ್ಣಯಿರುವ
ಈ ಸಣ್ಣ ಸೀಸೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು. 2 ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನಿಂಷಿಯ
ಮಗ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಸೋದರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ ಒಂದು ಒಳಕೋಣೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 3 ಯೇಹುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೀಸೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದುಬಿಡು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದುಹೇಳು. ಆಬಳಿಕ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆಗೆದುಓಡಿಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲ ಇರಬೇಡ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಆ ತರುಣನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂದೇಶವಿರುವುದು ಾರಿಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ತರುಣನು, “ಸಂದೇಶವು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನಿನಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಯೇಹು ಮೇಲೆದು್ದ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಆ ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೇಹುವಿನ

ತಲೆಯಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
‘ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾವಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದುದಕೆ್ಕ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಾನು ಈ ರೀತಿ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

8 ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಾಯುತ್ತದೆ. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಜೀವಿಸಿರಲು
ಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಂಡಸು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ ಅದು ನನಗೆ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 9 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊಬ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಷನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕಯುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೇಹುವು ಾಜನೆಂದು ಸೇವಕರು ೕಷಿಸುವರು
11ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಯೇಹುವಿಗೆ,

“ಶುಭ ಾತೆರ್ಯೇ? ಆ ಹುಚ್ಚನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಹುವು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವನ ಹುಚಾ್ಚಟದ ಾತುಗಳೂ

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, “ಇಲ್ಲ! ನಮಗೆ ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು. ಅವನು ಹೇಳಿದುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಆ ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೇಹುವು
ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ
ಮೇಲೆ, ಯೇಹುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಅವರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ, “ಯೇಹು ಾಜನು!”
ಎಂದು ೕಷಿಸಿದರು.
ಯೇಹು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು

14 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು ೕ ಾವುನ ವಿರುದ್ಧ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ರ ಸಲು,
ೕ ಾವುನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನಿಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರು
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ಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಸಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು. (ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ೕ ಾವುನು ಹೋ ಾಟ ಾಡಿ ಾಗ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅವನನು್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.)
ಯೇಹು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ನೂತನ ಾಜನೆಂದು ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ

ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಾರೂ ನಗರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ೕ ಾವುನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಹು ರಥದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನೂ ೕ ಾವುನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.

17 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಹುವಿನ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು, “ ಾನು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾವುನು, “ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, “ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು
‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ”ಅಂದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭದಿಂದ ನೀನು ಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಾ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾವುನಿಗೆ, “ಆಗುಂಪಿನಬಳಿಗೆಹೋದಸಂದೇಶಕನು,ಈವರೆವಿಗೂಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಆಗ ೕ ಾವುನು ಎರಡನೆಯವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು

ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು, ‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭದಿಂದ ನೀನು ಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಾ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
20 ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾವುನಿಗೆ, “ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಎರಡನೆಯವನೂ ಈವರೆವಿಗೂ

ಹಿಂದುರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಥವನು್ನ ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ರಥವನು್ನ ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗ ಾದಯೇಹುವಿರಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ೕ ಾವುನು, “ನನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕ ಾವುನ ಸೇವಕನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಅವರು
ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು.

22 ೕ ಾವುನುಯೇಹುವನು್ನ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅನೇಕ ಅನೈತಿಕ ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನಕ ಶುಭವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
23 ೕ ಾವುನು ಓಡಿಹೋಗಲು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕ ಾವುನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ,

“ಅಹಜ್ಯನೇ, ಇದು ಒಂದು ತಂತ್ರ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಆದರೆ ಯೇಹು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸೆಳೆದು, ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಗೂ್ಗಡಿಸಿ ೕ ಾವುನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಾಣದಿಂದ

ಹೊಡೆದನು. ಾಣವು ೕ ಾವುನ ಹೃದಯವನು್ನ ಛೇದಿಸಿತು. ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ
ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.

25ಯೇಹು ತನ್ನ ರಥದ ಾರಥಿ ಾದ ಬಿದ್ಕರನಿಗೆ, “ ೕ ಾವುನ ದೇಹವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲಿಯ ಾದ
ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಾನು ಮತು್ತ ನೀನು ೕ ಾವುನ ತಂದೆ ಾದ ಅ ಾಬನ
ಸಂಗಡ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ 26ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ನಿನೆ್ನ ಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಾವಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿದೆ ೕಅದೇಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು’ಎಂದುಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ

ಹೇಳಿಸಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಯೆಹೋವನ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ೕ ಾವುನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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27ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದನು.
ಯೇಹು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ಅಹಜ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಡೆಯಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಇಬೆ್ಲ ಾಮಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಗೂರ್ ನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದು ಾಕಿದರು.

ಅಹಜ್ಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. 28 ಅಹಜ್ಯನ ಸೇವಕರು ಅವನ
ದೇಹವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

29 ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದನು.
ಈಜೆಬೆಲಳ ಭೀಕರ ಾವು

30ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ನೋಡು ಾ್ತ ಕಿಟಕಿಯ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 31ಯೇಹು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ಜಿಮಿ್ರ, ೕಮವೇ!
ಅವನಂತೆಯೇ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ!” ಎಂದಳು.

32 ಯೇಹು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವವರು ಾರು?
ಾರಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದನು.
ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕಂಚುಕಿಗಳು ಯೇಹುವಿನತ್ತ ನೋಡಿದರು. 33 ಯೇಹುವು

“ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ!” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ಈಜೆಬೆಲಳ ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ

ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು. ಕುದುರೆಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡಿದವು. 34ಯೇಹುವು
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು, “ಈಗ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾದ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ. ಅವಳು ಾಜನಮಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಜನರು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ದೇಹವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಕೈ ಾಲುಗಳು ಾತ್ರ ಸಿಕಿ್ಕದವು. 36ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೇಹುವಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಹುವು, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ತಿಷಿ್ಬೕಯನೂ ಆದ ಎಲೀಯನಿಗೆ
ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ. 37 ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವು
ಸಗಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ಜನರು ಗುರುತಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

10
ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಹು ಬರೆಯುವನು

1 ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದ
ಾಲಕರಿಗೂ ಅವನು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಹುವು ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ, 2-3 “ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈ ಪತ್ರವು
ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಾದ ಮತು್ತ ಸಮಥರ್ ಾದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆರಿಸಿದವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮಯಜ ಾನನ ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

4 ಆದರೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು,
“ಇಬ್ಬರು ಾಜರು ( ೕ ಾವ್ ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯ) ಯೇಹುವನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಅವನನು್ನ
ತಡೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಅ ಾಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಗೃ ಾಧಿ ಾರಿ, ನಗರವನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ,
ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ಾಲಕ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಹುವಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿದರು: “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನೀನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಾರನೂ್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಾಡು.”
ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರು ಅ ಾಬನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವರು

6 ನಂತರ ಯೇಹು ಈ ಾಯಕರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು. ಯೇಹುವು, “ನೀವು ನನಗೆ
ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವು ಾದರೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆಅ ಾಬನಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ.
ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ.”
ಅ ಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲಕ ಾದ ನಗರದ ಾಯಕರ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7ನಗರದ ಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ಬಂದು ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅವರು ಾಜನ ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ನಂತರಆ ಾಯಕರು ಾಜನಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 8 ಸಂದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಹುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅವರು ಾಜನಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗಯೇಹು, “ನಗರದ ಾಗಿಲಿನಬಳಿ ಾಳೆಮುಂಜಾನೆಯತನಕಆತಲೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಾಶಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಕಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಮುಂಜಾನೆ, ಯೇಹು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು.
ಾ ಾದರೋ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಆದರೆ
ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದವರು ಾರು? ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಆತನು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.
11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

ಅ ಾಬನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹುವು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅ ಾಬನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಯೇಹು ಕೊಂದು ಾಕುವನು

12ಯೇಹುಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಹುವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರ ಾಳ್ಯವೆಂದು
ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು. ಅವನು ಬೆತ್ ಎಕೇಡ್ ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ, ಕುರುಬರು ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 13ಯೇಹು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳು. ಾವು ಾಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಜ ಾತೆಯಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.
14ಆಗಯೇಹುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತರಡು

ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಹು ಬೆತ್ ಎಕೇಡ್ ನ ಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಯೇಹುವು
ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಹುಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು

15ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಹು ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು, “ ೌದು, ಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಹು, “ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದನು.
ನಂತರಯೇಹು ಹೊರಬಂದು,ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ರಥದೊಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡನು.
16ಯೇಹು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿಯಂತೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಹುವಿನ ರಥದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನೂ ಹೋದನು. 17ಯೇಹು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇಯೇಹು ಾಡಿದನು.
ಯೇಹು ಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕರೆದನು

18ಯೇಹು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ, “ಅ ಾಬನು ಾಳನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಯೇಹು ಾಳನನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿಸೇವಿಸು ಾ್ತನೆ! 19 ಾಳನಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
ಾಳನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಾರೂ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ಾಳನಿಗೆ ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಾ ಾದರೂ
ಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನು್ನ ಾನು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಅದು ಯೇಹುವಿನ ತಂತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ

ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 20 ಯೇಹುವು, “ ಾಳನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21ಬಳಿಕ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಳನ
ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾಳನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲ ಾಳನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಜನರಿಂದ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

22ಯೇಹು ನಿಲುವಂಗಿಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, “ ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

23ಆಗಯೇಹು ಮತು್ತ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು ಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಯೇಹು ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಾರೂ ನಿ ್ಮಡನೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದ ಜನರು ಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಾಳನ ಆ ಾಧಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯೇಹುವಿನ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಹು ಅವರಿಗೆ, “ ಾರೂ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಾ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಬಿಟ್ಟರೆ,ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಬೆಲೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೇಹುವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಾವಲು ಾರರಿಗೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ,
“ಒಳಕೋಣೆಗೆ* ಹೋಗಿ ಾಳನ ಆ ಾಧಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿ! ಜೀವಸಹಿತ ಾರೂ ಆಲಯದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಚೂ ಾದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಳನ ಭಕ್ತರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾಳನ ಭಕ್ತರ

ದೇಹಗಳನು್ನ ಾವಲು ಾರರು ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ನಂತರ ಆ ಾವಲು ಾರರು
ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಳನ ಆಲಯದ ಒಳಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 26 ಅವರು ಾಳನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹೊರತಂದು, ಆಲಯವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಾಳನ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದರು. 27 ಾಳನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಅವರು
ಾಳುಗೆಡವಿದರು. ಅವರು ಾಳನ ಆಲಯವನು್ನ ೌಚಗೃಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಇಂದೂ ಸಹ ಅದನು್ನ
ೌಚಗೃಹ ಾಗಿ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ.
28 ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 29 ಆದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳಿಗೆ

ಪೆ್ರೕರಕ ಾದ, ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳಿಂದ ಯೇಹುವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ವಿಮುಖ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇತೇಲ್ಮತು್ತ ಾನ್ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಕರುಗಳನು್ನಯೇಹುವು ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಯೇಹು ಆಳುವನು

30ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ
ನೀನು ಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ನೀನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 10:25: ಒಳಕೋಣೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಳನ ದೇ ಾಲಯದ ಪಟ್ಟಣ.”
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31 ಆದರೆ ಯೇಹು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು
32 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

33ಹಜಾಯೇಲನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅವನು ಾದ್,
ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ, ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗೆದ್ದನು.
ಹಜಾಯೇಲನು ಆನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಾ ಾನ್ ವರೆಗಿನ ಅರೋಯೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ಯೇಹುವಿನ ಾವು
34 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೇಹು ಾಡಿದ ಇತರ

ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 35ಯೇಹು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಯೇಹುವಿನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹೋ ಾ ಾಜನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನನೂತನ ಾಜ ಾದನು. 36ಯೇಹುವುಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟುವಷರ್ಆಳಿದನು.

11
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಜನಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು ಾಶಗೊಳಿಸಿದಳು

1 ಅಹಜ್ಯನ ಾಯಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವಳು ಮೇಲೆದು್ದ ಾಜನ
ಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಳು.

2ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳು ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾಗ
ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಾದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿದಳು. ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅವನ ಾದಿಯು
ಮತು್ತಯೆಹೋಷೆಬಳುಅತಲ್ಯಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಈರೀತಿಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3 ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳುಯೆಹೂದ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದಳು.

4 ಏಳನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಕೆರೇತ್ಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರೊಡನೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವಂತೆ
ಬಲ ಾ್ಕರಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರಅವನುಅವರಿಗೆ ಾಜನಮಗನನು್ನ (ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ)ತೋರಿಸಿದನು.

5 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಬರುವ ಮೂರನೆ ಒಂದು ಾಗದ ಜನರು ಾಜನನು್ನ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ರ ಸಬೇಕು. 6 ಇನೊ್ನಂದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಸೂರ್ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಮತೊ್ತಂದು
ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗವು ಾವಲು ಾರನ ಹಿಂದೆ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗೋಡೆಯಂತೆ
ನಿಂತು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತರಬೇಕು. 7 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಯಲು ಬರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಎರಡು ಪಡೆಗಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಾಯಬೇಕು.
8 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾಜನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನೂ ಆಯುಧವನು್ನ
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು”
ಎಂದನು.
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9 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ತನ್ನ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಾಯಲು ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
10ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಜಕನು ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಈ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. 11ಈ ಾವಲು ಾರರು
ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಾಜನು ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 12 ಈ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ತಂದರು. ಅವರುಯೆಹೋ ಾಷನಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ನಂತರ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ ಾ್ತ
“ ಾಜನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

13 ಾವಲು ಾರರ ಮತು್ತ ಜನರ ಗದ್ದಲವು ಾಣಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವಳು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 14 ಾಜನು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ
ಜನರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಾಜನಿ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು “ದೊ್ರೕಹ,
ದೊ್ರೕಹ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

15 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಸೈನಿಕರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಆಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವಳ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೊಂದುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆಕೆಯು ಕುದುರೆಗಳ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಸೈನಿಕರು ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

17 ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

18 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಳನ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದರು. ಾಳನ ಾಜಕ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ ಜನರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
19 ಾಜಕನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. ಅವರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಾ್ವರದಮೂಲಕಅರಮನೆಗೆ
ಹೋದರು. ಾಜನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಜನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಅವರನು್ನ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರು.
ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಹಷರ್ಗೊಂಡರು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಾಣಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದರು.

21ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏಳು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

12
ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಬೇಷೆರ್ಬದ ಚಿಬ್ಯಳು ಯೆಹೋ ಾಷನ
ಾಯಿ. 2 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜಕ ಾದ



2 ಾಜರುಗಳು 12:3 584 2 ಾಜರುಗಳು 12:18

ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಡಿದನು. 3ಆದರೆ ಅವನು
ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಧೂಪಗಳನು್ನ ಸುಡು ಾ್ತರೆ.

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲುಯೆಹೋ ಾಷನ ಆ
4-5ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹಣವಿದೆ. ಜನರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಆಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಜನರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಾಜಕ ಾದ ನೀವು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನೂ ಾನು ಜನರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ
ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಶಿಥಿಲತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಾಜಕರು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಾಜಕರಿನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವ ಮತು್ತ ಇತರ ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನೀವು ಆಲಯವನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೇವೆ ಹೊಂದುವ ಜನರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ.
ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 9 ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಒಂದು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಾಡಿದನು. ನಂತರಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರುವ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಈ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆ ಾಜಕರು
ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಕೊಡುವ ಆ ಹಣವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.

10 ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಾಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಾಜನ
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಕಷು್ಟ ಹಣವು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ನಂತರ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ
ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಇತರ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ 12 ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿಗೂ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ ಮರವನೂ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು; ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು.

13-14 ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲು, ಕತ್ತರಿ,ಬೋಗುಣಿ, ತುತೂ್ತರಿಅಥ ಾಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆಉಪ ೕಗಿಸದೆಕೆಲಸ ಾರರ
ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. 15 ಾರೂ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೆಆಹಣವೇ ಾಯಿತೆಂದು ಾವ ಕೆಲಸ ಾರನನೂ್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು!

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹಣವನು್ನ ಕೆಲಸ ಾರರ ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಹಣವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

ಯೆಹೋ ಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸಿದನು
17ಹಜಾಯೇಲನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಗತ್ಊರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆಗ

ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ೕಚಿಸಿದನು.
18 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್, ಯೆಹೋ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ

ಯೆಹೋ ಾಷನ ಪೂವಿರ್ಕರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಯೆಹೋ ಾಷನೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅವುಗಳ ತೆಗೆ, ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ
ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಜಾಯೇಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡದೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನಮರಣ

19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

20ಯೆಹೋ ಾಷನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸಿ ಾ್ಲಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 21 ಶಿಮೆ ಾತನ ಮಗ ಾದ ೕಜಾ ಾರನು
ಮತು್ತ ಶೋಮೇರನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಾ್ವದನು ಯೆಹೋ ಾಷನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋ ಾಷನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

13
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಹುವಿನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆ

4 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ ರೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ,ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಂದ ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದ

5 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ಾಮ್ಯದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸಿಸಿದರು.
6 ಆದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಟ್ಟರು.
7ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಐವತು್ತ

ಮಂದಿ ಾಹುತರನು್ನ, ಹತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಭೂಸೈನಿಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆ ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಾಶ ಾಡಿದನು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 9ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಷನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆ

10 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಷನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ೕ ಾಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 11ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವುದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 12 ೕ ಾಷನು
ಾಡಿದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು
ಾಡಿದ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

13 ೕ ಾಷನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅನಂತರ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ೕ ಾ ಾನಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತುಕೊಂಡುನೂತನ ಾಜ ಾದನು.
ೕ ಾಷನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ತೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ೕ ಾಷನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು
14 ಎಲೀಷನು ಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದನು. ತರು ಾಯ, ಈ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಎಲೀಷನು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ೕ ಾಷನು ಎಲೀಷನಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದನು. ೕ ಾಷನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ದೇವರು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇದು ಸ ಾಲವೇ?”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಎಲೀಷನು ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಷನು ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ಬಿಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕ ಾಷನು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾಜನ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು.
17ಎಲೀಷನು, “ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಷನು ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಹೊಡಿ” ಎಂದನು. ೕ ಾಷನು
ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅದು ಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದ ಾಣ! ಅ ಾಮ್ಯರ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ
ಾಣ! ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18ಎಲೀಷನು, “ ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದನು. ೕ ಾಷನು ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ನೆಲದಮೇಲೆ ಹೊಡಿ” ಎಂದನು.

ೕ ಾಷನು ನೆಲವನು್ನಮೂರು ಸಲಹೊಡೆದನು. ನಂತರಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
(ಎಲೀಷನು) ೕ ಾಷನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಐದು ಅಥ ಾ ಆರು ಸಲ
ಹೊಡೆಯಬೇ ಾಗಿತು್ತ! ಆಗ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ!
ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಾತ್ರ ಸೋಲಿಸುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿ
20ಎಲೀಷನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ವಸಂತ ಾಸದ ಒಂದು ದಿನ, ೕ ಾಬ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಲು

ಬಂದಿತು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ತವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೈನಿಕರ ಆ ಗುಂಪನು್ನ
ನೋಡಿ ಸತ್ತವನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಓಡಿಹೋದರು. ಎಲೀಷನಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸತ್ತವನು
ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು,ಅವನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು!

ೕ ಾಷನು ಅ ಾಮ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು
22 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ

ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದ ಾಪರ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಕರುಣೆಯಿಂದಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಅಭಿಮುಖ ಾದನು. ಏಕೆಂದರೆಆತನುಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

* 13:14: ದೇವರು… ಸ ಾಲವೇ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಥಗಳಿಗೂ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸ ಾಲವೇ?” ನೋಡಿ 1 ಾಜರುಗಳು 2:12.
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24 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಬೆನ್ಹದದನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.
25 ಹಜಾಯೇಲನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲು, ೕ ಾಷನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಿಂದ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಈಗ ೕ ಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ಈ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕ ಾಷನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಮೂರು
ಸಲ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

14
ಅಮಚ್ಯನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು

1 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 2 ಅಮಚ್ಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅಮಚ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಯೆಹೋವದಿ್ದೕನಳುಅಮಚ್ಯನ ಾಯಿ. 3ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದನು. ಆದರೆಅವನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನುಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಜನರುಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಅಮಚ್ಯನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 6ಆದರೆ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲನನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವನು ಕೊಲೆ ಾರರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು,
“ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾಡಿದ
ತಪಿ್ಪಗೆ ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ
ಾತ್ರ ಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಅಮಚ್ಯನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಸೆಲ

ದುಗರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ “ ಕೆ್ತಯೇಲ್” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ
ಹೆಸರಿದೆ.

ೕ ಾಷನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅಮಚ್ಯನ ಅಪೇ
8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನೂ ಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನ

ಬಳಿಗೆ ಅಮಚ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ, “ ಾ, ಾವು ಪರಸ್ಪರ
ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು
ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರುಮರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅದು, ‘ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೆನಿನ್ನಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟಮದುವೆ ಾಡು’ಎಂದಿತು. ಆದರೆಲೆಬನೋನಿನಒಂದು ಾಡುಮೃಗವು
ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾಗ, ಮುಳು್ಳಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಯಿತು. 10 ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗವಿರ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತು ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೋ. ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ ಬೀಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11ಆದರೆ ೕ ಾಷನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಆಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ೕ ಾಷನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಅಮಚ್ಯನವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡಲುಯೆಹೂದದಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿಗೆ

ಹೋದನು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಮನೆಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಅಹಜ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ
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ಆಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ
ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು. 14 ನಂತರ ೕ ಾಷನು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾತೆ್ರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾಷನು ಜನರನು್ನ ಸಹ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನು ಾಡಿದ
ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಹೇಗೆ
ಹೋ ಾಡಿದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 16 ೕ ಾಷನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರೊಡನೆ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಷನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.
ಅಮಚ್ಯನ ಾವು

17ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನೂಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಮಗನೂಆದ ೕ ಾಷನು ಸತ್ತನಂತರಹದಿನೈದು ವಷರ್
ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದನು. 18 “ಯೆಹೂದದ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 19ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಳಸಂಚು ಾಡಿದರು. ಅಮಚ್ಯನು
ಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಅಮಚ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಾಕೀಷಿಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅವರು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 20 ಅಮಚ್ಯನ ದೇಹವನು್ನ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

21ನಂತರಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಜಯರ್ನನು್ನ ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಅಜಯರ್ನಿಗೆ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. 22 ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಜಯರ್ನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಎರಡನೆಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

23 ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನೂ ೕ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
25ಲೆಬೊಹ ಾತಿನಿಂದ ಅ ಾಬ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇಶವನು್ನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಮತೆ್ತ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಅಮಿತೆನ ಮಗನೂ ಗತ್ ಹೇಫೆರಿನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ೕ ಾ ಎಂಬವನ ಮೂಲಕ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಜನರೂ ಗು ಾಮರೂ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 27 ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೆಸರನೆ್ನೕ
ಾನು ಅಳಿಸಿ ಾಕುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು
ಯೆಹೋವನು ೕ ಾಷನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

28 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ದಮಸ್ಕವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹ ಾತನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. (ಈ ನಗರಗಳು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದವು.)
29 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
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15
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ

1 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 2ಅಜಯರ್ನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಕೊಲ್ಯ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು ಅಜಯರ್ನ ಾಯಿ. 3ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ

ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಾಜ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಾಯುವವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅಜಯರ್ನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಜನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು
ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

6 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅಜಯರ್ನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 7ಅಜಯರ್ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿ, ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅಜಯರ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾವುನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಆಳುವನು

8 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ಆಳಿದನು. ಅದು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
9 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜೆಕಯರ್ನು ಾಡಿದನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ

ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದಂತಹ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10 ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. 11 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

12ಹೀಗೆಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು. ಯೇಹುವಿನಸಂತತಿಯವರು ಾಲ್ಕನೆಯತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಆಳುವನು
13 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಬೇಷನ

ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಆಳಿದನು.

14 ಾದಿಯ ಮಗ ಾದ ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು
ಾಬೇಷನಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ನಂತರಮೆನಹೇಮನುಅವನನಂತರಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.
15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ೕಜಿಸಿದಉ ಾಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಆಳಿ್ವಕೆ
16 ಶಲೂ್ಲಮನು ಸತ್ತನಂತರ, ಮೆನಹೇಮನು ತಿಪ್ಸಹುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಜನರು ನಗರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೆನಹೇಮನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿಸಿದನು.
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17 ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾದಿಯ ಮಗ ಾದ
ಮೆನಹೇಮನುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಆಳಿದನು.
18 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

19 ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಪೂಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು
ಪೂಲನಿಗೆ ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪೂಲನು ಮೆನಹೇಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನು್ನ
ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಮೆನಹೇಮನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು: 20 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಮತು್ತ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ಜನರು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಾಡಿ, ಮೆನಹೇಮನು ಈ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಮೆನಹೇಮನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ಆರುನೂರು ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಮೆನಹೇಮನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು;ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ.

21 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನು ಾಡಿದ ಉಳಿದ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 22ಮೆನಹೇಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮೆನಹೇಮನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು ಆಳಿದನು
23ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐವತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನಮಗ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಪೆಕಹ್ಯನು ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಪೆಕಹ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

25 ಪೆಕಹ್ಯನ ಸೇನೆಗೆ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೆಕಹ್ಯನು ಅಗೋರ್ಬ್ ಮತು್ತ
ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ ಪೆಕಹನು ಕೊಂದು ಾಕಿ ಾಗ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಐವತು್ತ ಜನರಿದ್ದರು. ಪೆಕಹ್ಯನ ನಂತರ ಪೆಕಹನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

26 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಪೆಕಹ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹನು ಆಳುವನು
27ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಪೆಕಹನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 28ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಪೆಕಹನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಕಹನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

29 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನೆಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಪೆಕಹನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಇ ್ಯೕನ್, ಅಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ,
ಾನೋಹ, ಕದೆಷ್, ಾಚೋರ್, ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

30 ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಪೆಕಹನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಪೆಕಹನ ನಂತರ ಹೋಶೇಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀ ಾಯಿತು.

31 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಪೆಕಹನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಯೆಹೂದವನು್ನ ೕ ಾವುನು ಆಳುವನು
32ಉಜಿ್ಜೕಯನಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀ ಾಯಿತು. 33 ೕ ಾವುನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ೕ ಾವುನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ೕ ಾವುನ ಾಯಿಯು ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂ ಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 34 ೕ ಾವುನು

ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
35 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರುಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ೕ ಾವುನುಯೆಹೋವನಆಲಯಕೆ್ಕಮೇ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 36“ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳಇತಿ ಾಸ”ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು ಾಡಿದಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

37 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

38 ೕ ಾವುನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ೕ ಾವುನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೕ ಾವುನ

ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅ ಾಜನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

16
ಅ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು

1 ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನ
ಮಗ ಾದ ಅ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 2ಅ ಾಜನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅ ಾಜನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು; ಆದರೆ ಅ ಾಜನು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಅ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿದನು.
4 ಅ ಾಜನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟನು.

5 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನು ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೂ ಆದ ಪೆಕಹನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ರೆಚೀನಮತು್ತ ಪೆಕಹಅ ಾಜನಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಸಮಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಅ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು.
ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಂದು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು;ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

7 ಅ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ
ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ನಿನಗೆ ಮಗನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಂದು, ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜನಿಂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.”

8 ಅ ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಅ ಾಜನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ದಮಸ್ಕದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ದಮಸ್ಕದ ಜನರನು್ನ

ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೀರ್ ಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನು ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
10 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ

ಹೋದನು. ಅ ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಾದರಿಯನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
11 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನು, ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ತನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾದರಿಯಲೆ್ಲೕ ಮತೊ್ತಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇಊರೀಯನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೊಂದನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು.

12 ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ಅ ಾಜನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು; ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು.

14 ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆಸಿದನು. ಈ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಅ ಾಜನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ನಡುವೆ
ಇದಿ್ದತು. ಅ ಾಜನು ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು.
15 ಅ ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು
ಮ ಾವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಬಳಸಬೇಕು; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸುವ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ ಮ ಾವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಆದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದ ದೈ ೕತ್ತರಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲು ಾಮ್ರವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಜಕ ಾದಊರೀಯನು ಾಡಿದನು.

17 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ಪೀಠಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು; ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 18 ಅ ಾಜನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಮಂಟಪವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು.
ಕೆಲಸ ಾರರು ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಇದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಅ ಾಜನು ಾಜನಿ ಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೊರ ಾಗದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಅ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ*
ದೆಸೆಯಿಂದ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು.

19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20 ಅ ಾಜನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.

17
ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1ಏಲನಮಗ ಾದಹೋಶೇಯನುಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದುಅ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಾ್ಲಯಿತು. ಹೋಶೇಯನು ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
2ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೋಶೇಯನು ಾಡಿದನು. ಆದರೆಹೋಶೇಯನು
ಅವನಿಗಿಂತ ದಲು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ಾಜರುಗಳಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ.

3 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಶಲ್ಮನೆಸರನು
ಹೋಶೇಯನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಶೇಯನು ಶಲ್ಮನೆಸರನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿ
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಹೋಶೇಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಿಗೆ ಸೋ
ಎಂಬಹೆಸರಿತು್ತ. ಹೋಶೇಯನುಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆಪ್ರತಿವಷರ್ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು,ಆದರೆ
ಆ ವಷರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಒಳಸಂಚು
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಹೋಶೇಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

* 16:18: ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
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5 ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯು್ದ ಹಲಹು ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ
ಗೋಜಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂಮೇದ್ಯರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಿ 8 ಅನ್ಯರು ಾಡುವಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದು ಾಜರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. 10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರುಗಿಡಗಳ ಅಡಿಯಲೂ್ಲ
ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಆ ದಲಿನ
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 12 ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ದೇವದಶಿರ್ಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು, “ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ! ನನ್ನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ನೀಡಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

14 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಂಬದೆಹೋದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 15 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗಮನವನೂ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಡಿದವು.

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು
ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು.
ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು
ಾಂತಿ್ರಕ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕಣಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಲಿತರು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಮ್ಮನು್ನ
ಾವು ಾರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಉಗ್ರಕೋಪಿ ಾಗಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ದೂರ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದಕುಲದವರ
ಹೊರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ!

ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾದರು
19ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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20ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಾಶಕರಿಗೆ ಆತನು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದನು. ಕೊನೆಗೆ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳ, ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಅವರನೂ್ನ ದೂರ ಾಡಿದನು. 21 ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ

ದೂರ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮ ಾ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
22ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 23ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ದೂರ ತಳು್ಳವವರೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು! ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಮುಂಚೆಯೇ
ತಿಳಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒಯ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರ ಆರಂಭ ಾಲ

24 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಒಯ್ದನು. ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಾಬಿಲೋನ್, ಕೂ ಾ, ಅ ಾ್ವ, ಹ ಾತ್ ಮತು್ತ ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಬದ ಾಗಿಅವರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರುಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುಅವರ
ಸುತ್ತಲಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 25ಆದರೆ ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದವು. 26ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವುಜನರು, “ನೀನು ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಒಯು್ದ
ಸ ಾಯರ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆ ದೇಶದ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ದೇವರು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೇಶದ ದೇವರ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳು ಕೊಂದು ಾಕಿದವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

27ಆದ್ದರಿಂದಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು, “ನೀವುಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲವು ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದರುವಿರಿ.
ಾನು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿರುವ ಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆ ಾಜಕನು
ಹೋಗಿಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಂತರಆ ಾಜಕನಆದೇಶದದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

28ಹೀಗೆಅಶೂ್ಶರದವರು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದ ಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಬಂದನು. ಈ ಾಜಕನು ಜನರಿಗೆ,ಯೆಹೋವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದನು.

29 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವರು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ ಆಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ
ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 30 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬನೋತನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಕೂತದ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಹ ಾತಿನ ಜನರು
ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಷೀ ಾವನು್ನ ಾಡಿದರು. 31 ಅವಿ್ವೕಯರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ನಿಭಜ್
ಮತು್ತ ತತರ್ಕ್ ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗ ಾದ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ
ಅನ್ನಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು.

32 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೂ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಜಕರನು್ನ
ಜನರಲಿ್ಲಯೇ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಾಜಕರು ಜನರಿ ಾಗಿಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 33ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.

34 ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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35ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು; ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯ ಾರದು; ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡ ಾರದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. 36 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆತಂದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಿದನು. ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 37 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ,
ಾಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ, ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ
ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು. 38 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಮರೆಯಲೇ ಾರದು. ನೀವು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 39 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

40ಆದರೆಇಸೆ್ರೕಲರುಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆತಮ್ಮ ದಲಿನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
41 ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

18
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1 ಅ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳುಅವನ ಾಯಿ.

3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ, ಯೆಹೋವನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದನು.
4 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು

ಮತು್ತ ಅಶೇರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆಯು ಾಡಿದ
ಾಮ್ರಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ “ನೆಹು ಾ್ಟನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಜನರು ಈ ಸಪರ್ವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿದನು.
5ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನಂಥವರು ಅವನ ಮುಂಚೆ ಾಗಲಿ ಅವನ ನಂತರ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವನು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
7ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾನು ಾಡಿದ್ದರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಾ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ
ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅಶೂ್ಶರದವರಮುತಿ್ತಗೆ

9 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸ ಾಯರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅವನ
ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. (ಅದು ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು.) 10ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ
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ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.) 11 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ, ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ
ಒಯ್ದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹಲಹು ಎಂಬ ಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್
ಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂಮೇದ್ಯರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 12ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೂ್ದ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೂ್ದ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೂ್ದ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದವರು ಸಿದ್ಧ ಾದರು
13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು

ಯೆಹೂದದ ಬ ಾಢ್ಯ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಆ ನಗರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 14ಆಗಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಡು.
ನಂತರ ನೀನು ಅಪೇ ಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆಸು ಾರು ಹನೊ್ನಂದು ಟನ್ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ

ಮತು್ತ ಒಂದುಟನ್ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಹೇಳಿದನು. 15ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದಮತು್ತ ಾಜನ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೆ್ನಲ್ಲ ನೀಡಿದನು. 16 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕದಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಈ ಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ ಕದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
17 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂವರು

ಮ ಾಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ ತ ಾರ್ನ್, ರ ಾ್ಸರೀಸ್, ರ ಾ್ಷಕೆ ಎಂಬವರನು್ನ ಮ ಾಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ
ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತರು. (ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ದೋಭಿಘಾಟ್ ಬಳಿಯಿತು್ತ.)
18 ಈ ಜನರು ಾಜನನು್ನ ಕರೆದರು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು
ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 19 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆ ಾರವು ಎಲಿ್ಲದೆ? 20 “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ವಿವೇಕವೂ ಬಲವೂ ಇದೆ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಾರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವೆ? 21 ನೀನು ಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವ ದಂಟನು್ನ ಊರುಗೋಲೆಂದು ನಂಬಿ
ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ! ಈಜಿಪ್್ಟ ಊರುಗೋ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಊರುಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಕೈಯನೆ್ನೕ ಚುಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೆ ನೋವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ! ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
22 ಬಹುಶಃ ನೀನು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋವನಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
23 ‘ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ

ಸ ಾರಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಸ ಾರರು ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ನೀನು
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ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಿನಗೆ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯ ಸ ಾರರನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವೆ.

25 ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ? “ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಗಿ್ಗ ಾಶಗೊಳಿಸು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ನಂತರ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ೕವ ಎಂಬುವರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು. ಾವು ಆ ಾಷೆಯನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ಆದರೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ್ರ ಾ ಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೂ
ಾನು ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ! ಅವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಮಲವನು್ನ ಾವೇ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಮೂತ್ರವನು್ನ ಾವೇ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ನಂತರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! 29 ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿಸಲು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ! ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 30ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಾಡಲು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ! ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ! ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 31 ‘ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಜೂರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾವಿಯಿಂದ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 32 ಾನು ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಬೇರೊಂದು
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ಯವವರೆಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದು. ಆ ದೇಶವು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಆ ಾರ,
ಾ್ರ ತೋಟ, ಆಲೀವ್ ಮರ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀವು
ಅಲಿ್ಲ ಾಯದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ! ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಅವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 33 ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ
ಸಿಗದಂತೆ ರ ಸಿದನೇ? ಇಲ್ಲ! 34ಹ ಾತ್ ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದ್ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್,
ಹೇನ, ಇ ಾ್ವದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ? ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅವು ರ ಸಿದವೇ? ಇಲ್ಲ!
35ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಾವು ಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರ ಸುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ!
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಿ್ನಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಇಲ್ಲ!’ ”

36 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾತನೂ್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ. “ಅವನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

37 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ
ಆ ಾಫನಮಗನೂಮಂತಿ್ರಯೂಆಗಿದ್ದ ೕವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಬಳಿಗೆಬಂದರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು

1 ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾದ
ಾಜಕರನು್ನ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು

ತಮ್ಮ ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಳವಳವನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಅವರು
ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದುಮ ಾಕಷ್ಟದ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಶಿ ಯನೂ್ನ
ನಿಂದೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ದಿನದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆರಲು ಶಕಿ್ತಯೇ
ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ. 4 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯಲು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಜೀವಸಹಿತಉಳಿದಿರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 6ಯೆ ಾಯನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಲೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ.

7 ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವನಿ್ನರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. ನಂತರ ಅವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸುವನು

8 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ
ಹೋ ಾಗ ಾಜನು ಲಿಬ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಜ ತಿ ಾರ್ಕನ
ಬಗೆ್ಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಒಂದು ಾಳಿ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. “ತಿ ಾರ್ಕನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಾಳಿಸುದಿ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನು ಈ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 10ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ:

“ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡಬೇಡ. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಾತನು್ನ ನಂಬಬೇಡ. 11ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆವು! ನೀನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆ ಾ? ಇಲ್ಲ! 12 ಆ ಾಜ್ಯಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ರ ಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್,
ರೆಚೆಫ್ ಮತು್ತ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ನ ಎದೆನಿನ ಜನರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು! 13ಹ ಾತಿನ ಾಜನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ಅ ಾರ್ದ್ ನ ಾಜನೆಲಿ್ಲ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಾಜನೆಲಿ್ಲ? ಹೇನಮತು್ತ ಇ ಾ್ವಗಳ ಾಜರೆಲಿ್ಲ?” (ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹತ ಾದರು!)
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು

14ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸಂದೇಶಕರಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದನು. ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ದೇ ಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಪತ್ರಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾಜ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರೇ, ಲೋಕದ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ! 16ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು! ಯೆಹೋವನೇ,
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ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು! 17ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರು ಆ ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದು್ದ ನಿಜ! 18 ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಅವು
ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಾನವರಿಂದ ಮರ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿದ್ದವು.
ಆದ ಾರಣವೇ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು. 19 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು. ಭೂಲೋಕದ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
20ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಥಿರ್ಸಿರುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
21 “ಸನೆ್ಹೕರೀಬನನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ಚೀ ೕನ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತಳೆ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕುವರಿಯು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.

22ನೀನು ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದೆ?
ನೀನು ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡಿದೆ?

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲವೆ!
ನೀನು ಅವನಿಗಿಂತಉತ್ತಮನಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ!

23ನೀನುಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಬಳಸಿದೆ,
“ ಾನು ನನ್ನ ಅನೇಕ ರಥಗ ಂದಿಗೆ ಉನ್ನತಗಿರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದೆನು. ಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.

ಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಲೆಬನೋನಿನಉತ್ತಮ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದೆನು.

24 ಾನು ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದೆನು.
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆ ದೇಶದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಡೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

25ಆದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದನು್ನ ೕಜಿಸಿದೆ್ದನು.

ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು,
ಈಗ ಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ಬ ಾಢ್ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದವನು ಾನೇ.

26ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ನಿ ಾಶೆಯಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು.

ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಹಸಿರುಗಿಡಗಳಂತೆಯೂ
ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಾ ಾಗುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಇದ್ದರು.

27ನೀನು ಮೇಲೇಳುವುದೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗ ದಂಗೆಯೇಳುವೆ ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
28ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಂದನೆಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿರುವೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕಿ
ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

29 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಾ ಯ ಗುರು ಾಗಿದೆ: ಈ ವಷರ್ ನೀವು
ಾ ಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ ಾನ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ
ಾನ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 30 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಮತೆ್ತ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು. ಅವರು ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುವರು.
31 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಚಿ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವರು;ಯೆಹೋವನ ಾ್ವಭಿ ಾನವೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

32 “ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಣವನೂ್ನ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಈ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಗು ಾಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.

33ಅವನು ಾನು ಬಂದ ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
34 ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”
ಅಶೂ್ಶರದ ಸೇನೆಯು ಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು

35ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,ಅಶೂ್ಶರದ ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆದು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ್ದಗ ಸತ್ತ ದೇಹಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದರು.

36 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಾನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು.
37 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂದರು. ನಂತರ
ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅರ ಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಮಗ ಾದ
ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

20
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ

1ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿ ಸತ್ತಂ ಾದನು. ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಆದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ವ್ಯವಸೆ್ಥಗೊಳಿಸು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾಯುವೆ, ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
3 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ನೀನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾನು ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳ ೕ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು.

4 ಯೆ ಾಯನು ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಅವನಿಗೆ
ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನು 5 “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನರ ಾಯಕ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳು:
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‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರನೆಯ
ದಿನ, ನೀನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆ. 6 ಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನಮತು್ತಈನಗರವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಅಧಿ ಾರದಿಂದರ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನುಈನಗರವನು್ನ
ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನನ ಾಗಿಯೂ
ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು, “ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ಉಂಡೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಕುರುವಿನ
ಮೇಲೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇಅವರುಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನಒಂದುಉಂಡೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನಕುರುವಿನಮೇಲೆಇಟ್ಟರು. ಆಗ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
8ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ

ದಿನ ಾನು ದೇ ಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಏನು ಗುರುತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9ಯೆ ಾಯನು, “ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥ ಾ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ

ಹೋಗಬೇಕೋ?* ನಿನಗೆ ಾವುದು ಬೇ ಾಗಿದೆ? ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಇದೇ ನಿನಗೆ ಗುರುತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನೆರಳುಮುಂದೆಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ,ಆದ್ದರಿಂದಹತು್ತಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆಬರುವಂತೆ
ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
11 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಗಲೇ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು

ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಬಲ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೋದಕ ಬಲ ಾನ ಎಂಬುವನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬೆರೋದಕ ಬಲ ಾನನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ,
ಪರಿಮಳಭರಿತ ತೈಲವನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆಉಳಿದದು್ದ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
14 ನಂತರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು

ಹೇಳುವುದೇನು? ಇವರು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದೇಶದಿಂದ, ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
15ಯೆ ಾಯನು, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನು್ನ ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ

ಉಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
16 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು.

17 ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ
ಾಲವು ಬರುತಿ್ತದೆ; ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ರ ಸಿದ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಏನನೂ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗ ಾಗು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೂ ಾಂತಿಯಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡುಯೆ ಾಯನಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 20:9: ನೆರಳು … ಹೋಗಬೇಕೋ? ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗಡಿ ಾರದಂತೆ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊರಗಡೆಯಿದಿ್ದತು.
ಸೂಯರ್ಕಿರಣಗಳುಮೆಟ್ಟಲಿನಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದಗ, ನೆರಳು ಆ ದಿನದ ಸಮಯವನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತತು್ತ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್.



2 ಾಜರುಗಳು 20:20 602 2 ಾಜರುಗಳು 21:14

20 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ನಗರಕೆ್ಕ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

21
ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1ಮನಸೆ್ಸಯು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಐವತೆದು ವಷರ್
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಹೆಪಿ್ಚ ಾ.

2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಾಡಿದನು. 3 ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಶಪಡಿಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ

ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಂತೆ ಾಳನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. 4ಮನಸೆ್ಸಯು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಲು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. (“ ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಾತ ಾಡು ಾಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ.) 5 ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿ ಾಗಿ

ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 6ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಭವಿಷ ್ಯ ಾ ್ಕಲವನು್ನ
ಅರಿಯಲು ಅನೇಕ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪೆ್ರೕ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಅನೇ ಾನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಾರಣ ಾಯಿತು. 7ಮನಸೆ್ಸಯು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.
ಅವನು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾವೀದನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ನಗರಗಳಿಂದ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದು ಅಲೆ ಾಡದೆ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅವರನು್ನ

ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.” 9 ಆದರೆ ಜನರು ದೇವರ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾ ಾನಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.

10ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 11 “ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅ ೕರಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ತರುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ, ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾ ಾದರೂ ನಡುಗಿಬಿಡಬೇಕು. 13 ಾನು ಸ ಾಯರ್ದ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿದ ಮಟ್ಟಗೋಲನೂ್ನ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ತೂಕದ ಗುಂಡನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಚಾಚುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒರೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಕೆಳಮುಖ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಆದರೂ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು



2 ಾಜರುಗಳು 21:15 603 2 ಾಜರುಗಳು 22:5

ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
ವಸು್ತಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು. 15 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಜನರು
ಾಡಿದರು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.

16ಮನಸೆ್ಸಯು ಅನೇಕ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರ ತೆಗೆ
ಅವನ ಈ ಾಪಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದವು
ಾಡುವಂತೆಮನಸೆ್ಸಯು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.’ ”
17 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 18ಮನಸೆ್ಸಯು ಸತು್ತಹೋದನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ “ಉಜ್ಜನ ವನ”ದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಈ ವನವು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಮನಸೆ್ಸಯ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಆ ೕನನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಆ ೕನನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಆಳಿ್ವಕೆ

19 ಆ ೕನನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಎರಡು
ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್. ಅವಳು ಟಾ್ಟಊರಿನ
ಾರೂಚನಮಗಳು.
20 ಆ ೕನನು ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದನು. 21ಆ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯುಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಆ ೕನನು ಪೂಜಿಸಿದನು. 22 ಆ ೕನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ.

23ಆ ೕನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 24 ಾಜ ಾದ ಆ ೕನನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದ ಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನನು್ನ ಜನರು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

25 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಆ ೕನನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 26 ಆ ೕನನನು್ನ ಉಜ್ಜನವನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆ ೕನನಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

22
ೕಷೀಯನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು

1 ೕಷೀಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯದೀ ಾ. ಇವಳು
ಬೊಚ್ಕತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಅ ಾಯ ಎಂಬವನ ಮಗಳು. 2 ಯೆಹೋವನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಷೀಯನು ಾಡಿದನು. ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನು ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.

ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು
3 ೕಷೀಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಚೆಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮ್ಮಗನೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ ಆದ ಾಫಾನನನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ೕಷೀಯನು,

“ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಜನರಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರುವ
ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿ. ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೇ ಇದು.
5 ನಂತರ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸದ ಉಸು್ತ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ
ಕೊಡಲಿ. ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆಈಹಣವನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸಲಿ.
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6ಅಲಿ್ಲ ಬಡಗಿಗಳು, ಶಿಲಿ್ಪಗಳುಮತು್ತ ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಮರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಲು
ಈ ಹಣವನು್ನ ಬಳಸಿ. 7 ನೀವು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಕೆಲಸ ಾರರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು

8 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಾಫಾನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಾಫಾನನು
ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

9 ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನು ಾಜ ಾದ ೕಷಿಯನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನು್ನ ವ್ಯಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಿಸುವ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ನಂತರ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ
ಾಫಾನನು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾಫಾನನು ಾಜನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು.

11 ಾಜನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಅನಂತರ ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀ ಾಮನಿಗೆ, ಮೀ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅಕೊ್ಬೕರನಿಗೆ, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಾಜಸೇವಕ ಾದ ಅ ಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ನೀಡಿದನು. 13 ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು, “ಈಗ
ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ನನ ಾಗಿ, ಜನರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿ. ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು
14ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕ ಾದಹಿಲಿ್ಕೕಯ,ಅಹೀ ಾಮ್,ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಾಫಾನ್ಮತು್ತ ಅ ಾಯಎಂಬವರು

ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹುಲ್ದಳು ಹಹರ್ಸನ ಮ್ಮಗನೂ ತಿಕ್ವನ ಮಗನೂ ಆದ
ಶಲೂ್ಲಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನು ಾಜಕರ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಎರಡನೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ* ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಹುಲ್ದಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದರು.

15 ಆಗ ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಾನು ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಓದಿದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ಕೇಡುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. 17ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪವನು್ನ
ಸುಟ್ಟರು. ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಕೋಪವು ಆರಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ!’

18-19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ಕೇಳುವ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುಮೃದು ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ದೈನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ (ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಆ ಭೀಕರ ಸಂಗತಿಗ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು.’ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 20 ‘ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ತೆ ಸೇರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾಂತಿಯಿಂದ ಸತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ

* 22:14: ಎರಡನೆಯ ಾಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
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ಸೇರುವೆ. ಈ ದೇಶದ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಮೇಲೆ ಾನು ತರಲಿರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ನಂತರ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಅಹೀ ಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಬಂದು ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

23
ಜನರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳುವರು

1 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಹೇಳಿದನು. 2 ನಂತರ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರುಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರುಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲಹೋದರು. ಾಜಕರು,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಅವನು ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದಿದನು. ಇದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಗ್ರಂಥ ಾಗಿತು್ತ. ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ೕಷೀಯನು
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು.

3 ಾಜನು ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂ
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮತು್ತ ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಾಜನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತರು.

4 ನಂತರ ಾಜನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಇತರ ಾಜಕರಿಗೆ, ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ,
ಾಳ್ ದೇವರಿಗೂ ಅಶೇರ ದೇವತೆಗೂ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತರುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಹೊರಗೆ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವರು ಬೂದಿಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

5ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಾಜಕ ಾಗಿಸೇವೆ ಾಡಲು ಕೆಲವು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಜನರು ಆರೋನನ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ! ಈ ಸುಳು್ಳ ಾಜಕರು ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲನ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಊರುಗಳಲಿ್ಲನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಾಳನನು್ನ,
ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ಚಂದ್ರನನು್ನ, ಆ ಾಶ ಸೈನ್ಯ ಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ೕಷೀಯನು ಆ ಸುಳು್ಳ ಾಜಕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

6 ೕಷೀಯನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಅವನು
ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅದನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಆ ಧೂಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.

7 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವ ಾಸ ದೇವ ಾಸಿಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಶೇರಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು.

8-9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಾಜಕರು ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರುಆನಗರಗಳಲಿ್ಲನಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರುಮತು್ತಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಗೆಬದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾಜಕರು
ತಮ್ಮ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ತಿನ್ನದೆ ಆ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಆ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ ಆ ಾಜಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಾ್ವರದ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ೕಷೀಯನು ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
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10 ತೋಫೆತ್ ಎನು್ನವುದು ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕಣಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ೕಲೆಕನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ

ಮೇಲೆ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ೕಷೀಯನು, ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದಂತೆ
ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. 11 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ
ಕೆಲವುಕುದುರೆಗಳನು್ನಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ಾ ಾನ್ಮೆಲೆಕನೆಂಬಮುಖ್ಯಅಧಿ ಾರಿಯ
ಕೋಣೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಸೂಯರ್ದೇವತೆಯ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದವು.
ೕಷೀಯನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಅ ಾಬನ ಕಟ್ಟಡದ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ೕಷೀಯನು ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಎಸೆದನು.

13 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆ ಕೆಲವುಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಪವರ್ತದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಮೇಲಿದ್ದವು.
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾಜ ಾದ
ೕಷೀಯನು ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 14 ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಎ ಾ್ಲ

ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಹರಡಿದನು.

15 ೕಷೀಯನು ಬೇತೇಲಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ೕಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ

ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ೕಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿದನು.
ಅವನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 16 ೕಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿದ್ದ
ಸ್ಮ ಾನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸ್ಮ ಾನಗಳಿಂದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ೕಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಲಸು ಾಡಿದನು. ಇದು ಪ್ರ ಾದಿಯು ೕಷಿಸಿದ್ದ* ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದನು.
ನಂತರ ೕಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಕಂಡನು.
17 ೕಷೀಯನು, “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಾ್ಮರಕ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ನಗರದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸ ಾಧಿ. ನೀನು

ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಹೇಳಿದ್ದನು” ಎಂದರು.

18 ೕಷೀಯನು, “ಆಸ ಾಧಿಗೆಏನೂ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವನಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ೕಷೀಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ ಆಲಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ಈ ಆಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ೕಷೀಯನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ
ಆಲಯಗಳನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

20 ೕಷೀಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು
ಾಜಕರನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಜನರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ

* 23:16: ೕಷಿಸಿದ್ದ ನೋಡಿ 1 ಾಜರುಗಳು 13:1-3.
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಪೂಜೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು

21 ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

22 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗ ಾಗಲಿಇಲ್ಲವೆಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗ ಾಗಲಿಈರೀತಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 23 ೕಷೀಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿದರು.

24 ೕಷೀಯನು ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ಮನೆಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ,
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತೆ ಾಫೀಮ್ ಎಂಬ ಗೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ೕಷೀಯನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

25 ಇದಕೆ್ಕ ದಲು ೕಷೀಯನಂತಹ ಾಜನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ೕಷೀಯನು ತನ್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತನ್ನಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿದನು. ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ೕಷೀಯನಂತೆ ಬೇರೆ ಾವ ಾಜನೂ ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಲದವರೆಗೆ ೕಷೀಯನಂತಹಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.

26 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವರಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.
27 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಮ ಮಹತಿ್ತ ಾಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ೕಷೀಯನಮರಣ
29 ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹ-ನೆಕೋ ಎಂಬವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು
ಫರೋಹ ನೆಕೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ೕಷೀಯನನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
30 ೕಷೀಯನ ಸೇವಕರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದ ರಥದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನ ದೇಹವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ೕಷೀಯನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನನು್ನ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗುವನು

31 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 32 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು.
33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಹ ಾತ್ ದೇಶದ ರಿ ಾ್ಲ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಲಿಲ್ಲ. ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಮೂರು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಯೆಹೂದದವರನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದನು.
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34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನ ಹೆಸರನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂದು ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ
ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
35 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಫರೋಹ ನೆಕೋವನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಫರೋಹ-ನೆಕೋವನಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

36 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜೆಬೂ ಾ. ಆಕೆಯು
ರೂಮದ ಪೆ ಾಯನ ಮಗಳು. 37ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
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ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನುಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವನು

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.
ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ದೂರ ಾದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ, ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ, ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಈ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

3 ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ
ಈ ಶಿ ಯು ಅವರಿ ಾಯಿತು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿರಪ ಾಧದ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.

5 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 6ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಅವನ

ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
7 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು,

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹಳ್ಳದಿಂದಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗಿನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು

8ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ನ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ನೆಹು ಾ್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 9 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಡಿದನು. ಅವನುತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 11 ಆಗ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
12ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಾಯಿ,ಅವನಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಯಕರುಮತು್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂಅವನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು. ಆಗ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಎಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಭಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಭಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
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ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಬಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

14 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಣವಂತರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ
ಕಡುಬಡವರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದ ಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಜನ ಾಯಿಯನು್ನ, ಅವನ
ಪತಿ್ನಯರನು್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು. 16 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಏಳು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದು್ದ, ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು.

ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
17 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಮತ್ತನ್ಯನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನು

ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮತ್ತನ್ಯನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಾಬಿಲೋನ್
ಾಜನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಹೆಸರನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂದು ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. 18ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು.
19 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಡಿದಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನಿ್ನಂದ
ದೂರಸರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು.
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು

1ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೇನೆ ಡನೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಮತು್ತ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ ಜನರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಇದು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇನೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ,
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನೆಲೆಸಿತು. 3 ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲನ ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಆ ಾರವೇನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇನೆಯು ನಗರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನು್ನ ಕೊರೆದರು. ಅಂದಿನ
ಾತಿ್ರ ಾಜ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾಜನ ತೋಟದಎರಡು
ಗೋಡೆಗಳಮಧ್ಯ ಾಗದ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಲಿನಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಾಬಿಲೋನ್ ಸೇನೆಯು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಅವನ ಸೇನೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.
5 ಾಬಿಲೋನ್ ಸೇನೆಯು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು.

6 ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 7ಅವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
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ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದರು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಯಿತು

8 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳ ಏಳನೆಯ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನ ಎಂಬವನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಾಜನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವನುಮ ಾ ೌಧಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

10 ನಂತರ ನೆಬೂಜರ ಾನನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿತು. 11ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಕೆಲವುಜನರು ಒಪಿ್ಪದರು. ಆದರೆ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 12 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ತೀರ ಬಡವ ಾದ ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಬಡಜನರು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿ, ಬೇ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

13 ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ ಬಂಡಿಯನು್ನ
ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು. ನಂತರ ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ಾಮ್ರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. 14 ಾಬಿಲೋನಿನವರುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಧೂ ಾರತಿ ದ ಾದ ಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
15 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು
ಬಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 16 ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೀಗಿದೆ: ಎರಡು ಾಮ್ರ
ಕಂಬಗಳು, ಒಂದು ತೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಬಂಡಿಗಳು. ಈ
ವಸು್ತಗಳ ಾಮ್ರವು ತೂಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ಅಧಿಕ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬವೂ ಸು ಾರು
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೋದಿಗೆಯೂ ಾಲು ್ಕವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೋದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಜಾಲರಿಯ ಆ ಾರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ ಆ ಾರಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದಲೇ
ಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ಕಂಬಗಳೂಒಂದೇ ರೀತಿಯಆ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು

18 ನಂತರ, ನೆಬೂಜರ ಾನನು, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಸೆ ಾಯನನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಾಜಕ ಾದ
ಚೆಫನ್ಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವರು ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

19 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಸೇನೆಯ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾಜನ ಐದು ಮಂದಿ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಅವನು
ಸೇನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯು
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ,ಅವರನು್ನ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಇತರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಈಜನರು ಾ ಾನ್ಯ ಜನ ಾಗಿದ್ದರು.

20 ನಂತರ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ದನು.
21 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಹ ಾತ್ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆಯೆಹೂದದ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ ಹಿಡಿದೊಯ್ದರು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು

22 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.



2 ಾಜರುಗಳು 25:23 611 2 ಾಜರುಗಳು 25:30

23 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳುಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಕೇಳಿ ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ: ನೆತನ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್, ನೆಟೋಫದವನೂ ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗನೂ
ಆದ ಸೆ ಾಯ, ಾ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯ. 24 ನಂತರ ಗೆದಲ್ಯನು ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರಿಗೆ, “ ಾಬಿಲೋನ್ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತ
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು.
25ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಾಜನ ಕುಲದವನೂ ಎಲೀ ಾಮನ ಮ್ಮಗನೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ

ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯನ ತೆಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 26ಇ ಾದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರೂಮತು್ತ ಅತಿಮುಖ್ಯರೂ ಆದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ
ಸೇನೆಯ ಾಯಕರು ಾಬಿಲೋನಿನವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

27 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು, ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ
ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ
ದಿನದಂದು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 28 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಹೋ ಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ

ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಾಜರುಗಳ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 29 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನುಬದುಕಿರುವತನಕತನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಲುಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನುಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 30ಹೀಗೆ ಾಜ ಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ತನ್ನ ಉಳಿದ

ಜೀವಿತದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಿದನು.
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1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ

ವಂ ಾವಳಿಗಳು-ಆ ಾಮನಿಂದ ನೋಹನ ತನಕ
1-3 ಆ ಾಮ್, ಶೇತ್, ಏನೋಷ್, ಕೇ ಾನ್, ಮಹಲಲೇಲ್, ಯೆರೆದ್, ಹನೋಕ್, ಮೆತೂಷೆಲಹ,

ಲೆಮೆಕ್ಮತು್ತ ನೋಹ.

4ನೋಹನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶೇಮ್, ಾಮ್ಮತು್ತ ಯೆಫೆತ್.

ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು
5ಯೆಫೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್, ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್
ಮತು್ತ ತೀ ಾಸ್.

6ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ ್ಕನಜ್, ರೀಫತ್ಮತು್ತ ತೊಗಮರ್.
7 ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಷ, ಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್ಮತು್ತ ದೋ ಾನೀಮ್.

ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
8 ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಕೂಷ್,ಮಿಚ್ರಯಿಮ್,ಪೂಟ್ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.
9 ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವರು: ಸೆಬ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಮತು್ತ ಸಬೆ್ತಕ.
ರಮ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆಬಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.
10ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿ ್ರೕದನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ರಣವೀರ ಾದನು. ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಅವನಂಥವನು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

11 ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯನು ಲೂದ್ಯರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ಲೆ ಾಬ್ಯರಿಗೂ ನಫು್ತಹ್ಯರಿಗೂ 12 ಪತು್ರಸ್ಯರಿಗೂ
ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಗೂ ಕ ್ತೕಯರ್ರಿಗೂಮೂಲಪಿತೃ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಂದ ಬಂದವರು.

13 ಾ ಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಸೀದೋನನು ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಾ ಾನನು ಹಿತಿ್ತೕಯರ
ಮೂಲಪಿತೃ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ, 15 ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ,
ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ, 16 ಅ ಾರ್ದಿಯರಿಗೆ, ಚೆ ಾರಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಯರಿಗೆ
ಾ ಾನನು ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿದ್ದನು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು
17 ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಯರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್.
ಅ ಾಮನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಊಚ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್.

18ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಶೆಲಹನು ಏಬೆರನನು್ನ ಪಡೆದನು.
19ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಪೆಲೆಗ್. ಇವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ
ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಷೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದರು. ಪೆಲೆಗನ ತಮ್ಮನ
ಹೆಸರು ಾ್ತನ್. 20 ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಫ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ,
21ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕ್ಲ, 22ಏ ಾಲ್, ಅಬೀ ಾಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 23ಓಫೀರ್, ಹವೀ ಾ
ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್.

24 ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ, 25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ,
26 ಸೆರೂಗ್, ಾಹೋರ್, ತೆರಹ, 27 ಮತು್ತ ಅ ಾ್ರಮ. (ಇವನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂತಲೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)

ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
28 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, 29 ಇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರು.
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ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ದಲನೇ ಮಗ ನೆ ಾ ೕತನು. ಅವನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಕೇ ಾರ್, ಅದೆ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 30ಮಿಷ್ಮ, ದೂಮ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್, ತೇಮ, 31ಯೆಟೂರ್,
ಾಫೀಷ್ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ. ಇವರೇ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಮಕ್ಕಳು.

32 ಕೆಟೂರಳು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಜಿ ಾ್ರನ್, ಾನ್,ಮೆ ಾನ್,ಮಿ ಾ್ಯನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್ಮತು್ತ ಶೂಹ.
ಾನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶೆಬಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.

33 ಮಿ ಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಫ, ಏಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ದಯ.
ಇವರು ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು.

ಾರಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
34ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನ ತಂದೆ. ಇ ಾಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏ ಾವಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್.
35ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಲೀಫಜ್, ರೆಯೂವೇಲ್,ಯೆಯೂಷ್,ಯ ಾಮ್ಮತು್ತ
ಕೋರಹ.

36 ಎಲೀಫಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಚೆಫೀ, ಗ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆನಜ್.
ಅವನಿಗೆ ತಿಮ್ನಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ಾಲೇಕ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.

37ರೆಯೂವೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.

ಸೇ ಾರನ ಎದೋಮ್ಯರು
38 ಸೇ ಾರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅ ಾಹ,
ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್.

39 ಲೋಟಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹೋರೀ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಮ್. ಲೋಟಾನನಿಗೆ ತಿಮ್ನ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯೂ ಇದ್ದಳು.

40ಶೋ ಾಲನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯನ್, ಾನಹತ್, ಏ ಾಲ್, ಶೆಫೀಮತು್ತ ಓ ಾಮ್.
ಚಿಬೊ್ಬೕನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯಹಮತು್ತ ಅ ಾಹ.
41ದೀಶೋನನು ಅ ಾಹನಮಗನು.
ದೀಶೋನನು ಹ ಾ್ರನ್, ಎ ಾ್ಬನ್, ಇ ಾ್ರನ್ಮತು್ತ ಕೆ ಾನ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಪಡೆದನು.
42ಏಚೆರನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಬಿ ಾ್ಹನ್,ಜಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.
ದೀ ಾನನಮಕ್ಕಳು: ಊಚ್ಮತು್ತ ಅ ಾನ್.

ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸರು
43ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಅರಸುಗಳು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಎದೋಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅರಸರಿದ್ದರು. ಅವರು

ಾರೆಂದರೆ: ದಲನೇ ಅರಸ ಾದ ಬೆಳ.
ಇವನು ಬೆ ೕರನಮಗನು. ದಿ ಾ್ಹ ಾ ಎಂಬುದು ಬೆಳನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ.
44 ಬೆಳನು ಸ ಾ್ತಗ ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಅರಸ ಾದನು. ಇವನು ಬೊಚ್ರ ಎಂಬ
ಊರಿನವನು.

45 ೕ ಾಬ ಅರಸನು ಸ ಾ್ತಗ ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವ ಾದ ಹೂ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
46ಹೂ ಾಮನು ಸ ಾ್ತಗ ಬೆದದನಮಗ ಾದಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಇವನು ೕ ಾಬ್ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮಿ ಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಹದದನ ಪಟ್ಟಣ ಅವೀತ್ ಆಗಿತು್ತ.

47ಹದದನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರಮಸೆ್ರೕಕಊರಿನ ಸ ಾ್ಲಹನು ಅರಸ ಾದನು.
48ಸ ಾ್ಲಹನು ಸ ಾ್ತಗಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ ಬಳಿಯರೆಹೋಬೋತ್ ಎಂಬಊರಿನ ೌಲ ಎಂಬವನು
ಅರಸ ಾದನು.

49 ೌಲನು ಸ ಾ್ತಗ ಅಕೊ್ಬೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಅರಸ ಾದನು.
50 ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಸ ಾ್ತಗ ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಈತನು ಾಗೀ ಎಂಬ ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಮೆಹೇಟಬೇಲ್ ಎಂ ಾಕೆ ಹದದನ ಹೆಂಡತಿ. ಈಕೆ ಮೆಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಮೇಜಾ ಾಬನ
ಮ್ಮಗಳು. 51ಹದದನು ಸತ್ತನು.
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ಎದೋಮ್ಯರ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ: ತಿಮ್ನ,ಅಲ್ಯ,ಯೆತೇತ್, 52ಒಹೋಲಿ ಾಮ,ಏಲ, ಪೀನೋನ್,
53 ಕೆನಜ್, ತೇ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಚರ್, 54 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀ ಾಮ್. ಇದು ಎದೋಮ್ಯರ
ಾಯಕರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.

2
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

1 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ಜೆಬುಲೂನ್, 2 ಾನ್, ೕಸೇಫ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಾನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ಮತು್ತ ಅಶೇರ್.

ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
3ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏರ್, ಓ ಾನ್ಮತು್ತ ಶೆ ಾಹ. ಬತೂ್ಷವಳು ಇವರ ಾಯಿ.
ಈಕೆ ಾ ಾನ್ಯಳು. ಯೆಹೂದನಚೊಚ್ಚಲಮಗಏರ್. ಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇವನು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದ
ಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 4ಯೆಹೂದನ ಸೊಸೆ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾರಳು ಯೆಹೂದನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ
ಜೆರಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹೀಗೆಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದವು.

5ಪೆರೆಚನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಾಮೂಲ್.
6ಜೆರಹನಿಗೆಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಜಿಮಿ್ರ,ಏ ಾನ್,ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ಮತು್ತ

ಾರ.
7 (ಕಮೀರ್ಯು ಜಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು.) ಜಿಮಿ್ರಯು ಆ ಾನನ ಮಗನು. ಈ ಆ ಾನನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತನು್ನ ತಂದವನು.

8ಅಜಯರ್ನು ಏ ಾನನಮಗನು.
9ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ್, ಾಮ್ಮತು್ತ ಾಲೇಬ್.

ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
10 ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ತಂದೆ. ಇವನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ. ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ
ಕುಲದ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 11 ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ. ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ
ತಂದೆ. 12-13 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ. ಇಷಯನು
ಎಲೀ ಾಬನ ತಂದೆ. ಎಲೀ ಾಬನು ಇಷಯನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು; ಎರಡನೆಯವನು
ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ; ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ; 14 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ನೆತನೇಲ್, ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದ ೖ
15 ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್, ಏಳನೆಯವನು ಾವೀದ. 16 ಅವರ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಾರೆಂದರೆ,
ಚೆರೂಯ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲ್, ಚೆರೂಯಳ ಮೂರುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ, ಅಬೆ್ಷ ೖ, ೕ ಾಬ್
ಮತು್ತ ಅ ಾಹೇಲ್. 17 ಅಬೀಗೈಲಳು ಅ ಾಸನ ಾಯಿ. ಅ ಾಸನ ತಂದೆ ಯೆತೆರ್, ಇವನು
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯನು.

ಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರು
18 ಾಲೇಬನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಅಜೂಬಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ, ಯೇಷೆರ್, ಶೋ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್. 19 ಅಜೂಬಳು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವರಿಗೆ ಹೂರ್ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
20ಹೂರನುಊರಿಯನ ತಂದೆ. ಊರಿಯು ಬೆಚಲೇಲನ ತಂದೆ.

21 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾ ಾಗ ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಸೆಗೂಬನನು್ನ ಪಡೆದಳು. 22 ಸೆಗೂಬನು ಾಯೀರನ
ತಂದೆ. ಇವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. 23 ಆದರೆ ಗೆಷೂರ್ ಮತು್ತ
ಅ ಾಮನು ಾಯೀರನ ಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆನತ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಳಿ್ಳಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೀರನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
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24 (ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಹೆಂಡತಿ ಅಬೀಯ.) ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಲೇಬ್ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ಮರಣದನಂತರಅಬೀಯಳುಅವನಿಗೆಅಷೂ್ಹರ್ಎಂಬಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅಷೂ್ಹರನು ತೆಕೋವನ
ತಂದೆ.

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಸಂತತಿಯವರು
25 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾಮ್, ಬೂನ,
ಓರೆನ್, ಓಚೆಮ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಯ. ಾಮನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. 26ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ
ಎರಡನೆಯಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಟಾರಳಲಿ್ಲ ಓ ಾಮ್ಹುಟಿ್ಟದನು.

27ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಾಮನಿಗೆ ಾಚ್, ಾಮೀನ್ಮತು್ತ ಏಕೆರ್ಎಂಬಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
28ಓ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶಮೆ್ಮ ೖ ಮತು್ತ ಾದ. ಶಮೆ್ಮ ೖಯಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ
ಅಬೀಷೂರ್.

29 ಅಬೀಷೂರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಬನ್ ಮತು್ತ ೕಲೀದ್ ಎಂಬ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

30 ಾ ಾ್ವನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಸೆಲೆದ್ಮತು್ತ ಅಪ್ಪಯಿಮ್. ಸೆಲೆದನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
31ಅಪ್ಪಯಿಮನಮಗ ಇಷಿ್ಷೕ; ಇಷಿ್ಷೕಯಮಗನು ಶೇ ಾನ್; ಶೇ ಾನನಮಗ ಅಹೆ್ಲ ೖ.
32 ಶಮೆ್ಮ ್ಯಯ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಾದ. ಇವನಿಗೆ ಯೆತೆರ್ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಯೆತೆರನುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.

33 ೕ ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಪೆಲೆತ್ಮತು್ತ ಜಾಜ. ಇದುಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ.
34 ಶೇ ಾನನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದರು. ಇವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಯಹರ್ ಎಂಬ
ಸೇವಕನು ಇದ್ದನು. 35ಶೇ ಾನ ತನ್ನಮಗಳನು್ನಯಹರ್ನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು. ಇವರಿಗೆ
ಅತೆ ಎಂಬಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.

36 ಅತೆ ಾ ಾನನ ತಂದೆ. ಾ ಾನನು ಜಾ ಾದನ ತಂದೆ. 37 ಜಾ ಾದನು ಎಫಾ್ಲಲನ ತಂದೆ.
ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. 38ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವಿನ ತಂದೆ; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ.
39 ಅಜಯರ್ನು ಹೆಲೆಚನ ತಂದೆ; ಹೆಲೆಚನು ಎ ಾ್ಲಸನ ತಂದೆ. 40 ಎ ಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮ ೖನ ತಂದೆ;
ಸಿಸೆ್ಮ ೖನು ಶಲೂ್ಲಮನ ತಂದೆ. 41 ಶಲೂ್ಲಮನು ಯೆಕ ಾ್ಯಹನ ತಂದೆ. ಯೆಕ ಾ್ಯಹನು ಎಲೀ ಾಮನ
ತಂದೆ.

ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬ
42 ಾಲೇಬನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ತಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೇಷ.
ಮೇಷನು ಜೀಫ್ಯನ ತಂದೆ. ಾರೇಷನು ಸಹ ಾಲೇಬನಮಗ. ಾರೇಷನು ಹೆಬೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.

43 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಕೋರಹ, ತಪೂ್ಪಹ, ರೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮನ
ಮಗನು ರಹಮ್ಯ. ರಹಮ್ಯನು ಕೆರ್ ಾಮ್ಯನ ತಂದೆ. ರೆಕೆಮನು ಶಮೆ್ಮ ೖಯನ ತಂದೆ.
45ಶಮೆ್ಮ ೖಯನಮಗ ಾ ೕನ್, ಇವನಮಗನು ಬೇತೂ್ಸರ್.

46 ಾಲೇಬನ ಾಸಿಯಹೆಸರು ಏಫ. ಈಕೆಯು ಾ ಾನ್, ೕಚಮತು್ತ ಾಜೇಜನ ಾಯಿ.
47 ಾದೈಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ರೆಗೆಮ್, ೕ ಾವ್, ಗೇ ಾನ್, ಪೆಲೆಟ್, ಏಫ ಮತು್ತ

ಾಫ್.
48 ಾಕಳು ಾಲೇಬನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಸಿ. ಈಕೆ ಶೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ತಿಹರ್ನ ಎಂಬವರ ಾಯಿ. 49ಈಕೆಯು

ಾಫ್ಮತು್ತ ಶೆವನ ಾಯಿಯೂಆಗಿದ್ದಳು. ಾಫನಮಗಮದ್ಮನ್ನ. ಶೆವನುಮಕ್ ಬೇನಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯನ
ತಂದೆ. ಾಲೇಬನಮಗಳ ಹೆಸರು ಅ ಾ್ಸಹ.

50 ಇದು ಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ; ಾಲೇಬನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಹೂರ. ಇವನು ಎಫಾ್ರತಳಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ, ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ ಶೋ ಾಲ್
ಮತು್ತ 51ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ ಬೇ ಾ್ಗದೇರ್ ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ ಾರೇಫ್.

52ಶೋ ಾಲನು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇದು ಶೋ ಾಲನ ಸಂತತಿಯವರಪಟಿ್ಟ: ಾರೋಯೆ
ಮತು್ತ ಾನಹತಿ ಊರಿನ ಅಧರ್ಜನರು; 53ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಕುಟುಂಬದವರು. ಇವರು
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ಯೆತೆರಿಯರು, ಪೂತ್ಯರು, ಶು ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ರಗ ್ಯರು. ಇವರಿಂದ ಚೊ ಾ್ರತ್ಯರು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ಯರು ಬಂದರು.

54 ಸಲ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ; ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ನೆಟೋಫಾ, ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕ ಾಬ್,
ಾನಹತಿಯಅಧರ್ಜನರು, ಚೊಗರ್ಯಿತರು, 55 ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಸಂ ಾನ ಾಬೇಚ್, ತಿ ಾ್ರತ್ಯ, ಶಿ ಾ್ಗತ್ಯ

ಮತು್ತ ಸೂ ಾತ್ಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಇವರು ಹ ಾತಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೇನ್ಯರು.
ಬೆತ್ ರೇ ಾಬನು್ನ ಹ ಾತನು ಾ್ಥಪಿಸಿದನು.

3
ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

1 ಾವೀದನ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ:
ಅ ್ನೕನನು ಾವೀದನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಅವನ ಾಯಿ ಅಹೀನೋವಮಳು. ಈಕೆಯು
ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳು.

ಎರಡನೆಯಮಗನು ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳಮಗ ಾದ ಾನಿಯೇಲನು.
2ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಮೂರನೆಯಮಗನು. ಇವನ ಾಯಿ ಾಕಳು. ಈಕೆಯು ಗೆಷೂರಿನ
ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖಯಮಗಳು.
ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯನು. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳಮಗನು.

3ಶೆಫಟ್ಯನು ಐದನೆಯಮಗನು. ಇವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಅಬೀಟಲ.
ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರಮ. ಇವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಎಗ್ಲ.

4ಈಆರುಮಂದಿಮಕ್ಕಳು ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ ಏಳುವರೆ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್

ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ಾವೀದನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:

ಬತೆ್ಷೕಬಳ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು: ಶಿಮ್ಮ ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನು. ಬತೆ್ಷೕಬಳು
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗಳು. 6-8 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಒಂಭತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀ ಾಮ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ, ಎಲೀ ಾಮ, ಎ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 9 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು. ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬೇರೆ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಾ ಾರ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಾವೀದನಮಗಳು.
ಾವೀದನ ನಂತರಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸರು

10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನು ರೆಹ ಾ್ಬಮ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮಗನು ಅಬೀಯ. ಅಬೀಯನ ಮಗನು
ಆಸ. ಆಸನ ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್. 11 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಮ್.
ಯೆಹೋ ಾಮನಮಗನುಅಹಜ್ಯ. ಅಹಜ್ಯನಮಗನುಯೆಹೋ ಾಷ. 12ಯೆಹೋ ಾಷನಮಗನು
ಅಮಚ್ಯ. ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನು ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು ೕ ಾವು. 13 ೕ ಾವುನ
ಮಗನು ಅ ಾಜ. ಅ ಾಜನ ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸ. 14ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗನು ಅ ೕನ. ಅ ೕನನಮಗನು ೕಷೀಯ.

15 ೕಷೀಯನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ದಲನೆಯವನು ೕ ಾ ಾನ್;ಎರಡನೆಯವನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ;ಮೂರನೆಯವನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ; ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್.

16ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಚಿದಿ್ಕೕಯ.*

ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋದ ಬಳಿಕ ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ
* 3:16: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ … ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇದನು್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: “ಈ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನುಮತು್ತ ಯೆಕೊನ್ಯನ ಸಹೋದರನು” ಅಥ ಾ “ಈ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಕೊನ್ಯನ ಮಗನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮ್ಮಗನು.”
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17 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ದ ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್,

18ಮಲಿ್ಕೕ ಾಮ್, ಪೆ ಾಯ, ಶೆನಚ್ಚರ್,ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋ ಾಮಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ.
19 ಪೆ ಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ. ಶೆಲೋಮೀತಳುಅವರತಂಗಿ. 20ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆಐದುಮಂದಿಬೇರೆ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಹಷುಬ, ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ,ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬೆ್ಹಸೆದ್.

21ಹನನ್ಯನ ಮಗನ ಹೆಸರು: ಪೆಲೆಟ್ಯ, ಪೆಲೆಟ್ಯನ ಮಗನು ಯೆ ಾಯ. ಯೆ ಾಯನಮಗನು ರೆಫಾಯ.
ರೆಫಾಯನಮಗನು ಅ ಾರ್ನ್,ಅ ಾರ್ನನಮಗನು ಓಬದ್ಯ. ಓಬದ್ಯನ ಮಗನು ಶೆಕನ್ಯ.

22 ಶೆಕನ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು ಆರು ಮಂದಿ: ಶೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹಟೂ್ಟಷ್,
ಇ ಾಲ್, ಾರೀಹ, ನೆಯಯರ್ಮತು್ತ ಾಫಾಟ್.

23ನೆಯಯರ್ನಿಗೆಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್.
24 ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಹೋದವ್ಯ, ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್,
ಪೆ ಾಯ,ಅಕೂ್ಕಬ್, ೕ ಾ ಾನ್, ದೆ ಾಯಮತು್ತ ಅ ಾನೀ.

4
ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ

1ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮಿರ್, ಹೂರ್ಮತು್ತ ಶೋ ಾಲರು.
2 ಶೋ ಾಲನ ಮಗ ರೆ ಾಯ. ರೆ ಾಯನ ಮಗನು ಯಹತ್. ಯಹತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಹೂಮೈ
ಮತು್ತ ಲಹದ್. ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ ಲಹದ್ ರವರು ಚೊರ್ರರ ಸಂತತಿಯವರು.

3 ಏಟಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಬಷ್. ಇವರ ಸಹೋದರಿ
ಹಚೆಲೆಲ್ ೕನೀ.

4ಪೆನೂವೇಲನು ಗೆದೋರನ ತಂದೆ: ಏಜೆರನು ಹೂ ಾಹ್ಯನ ತಂದೆ.
ಇವರು ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಹೂರನು ಎಫಾ್ರ ಾಹಳ ದಲನೆಯ ಮಗನು. ಇವನೇ
ಬೆತೆ್ಲೕಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪಿತೃ.

5 ತೆಕೋವನ ತಂದೆ ಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಹೆ ಾಹ ಮತು್ತ ಾರ.
6 ಾರಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಹುಜಾ್ಜಮ್, ಹೇಫೆರ್, ತೇ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಹ ಾ್ಟಯರ್.
7ಹೆ ಾಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್, ಇಚಾ್ಹರ್,ಎ ಾ್ನನ್ಮತು್ತ ಕೋಚ. 8ಕೋಚನು ಆನೂಬ್ಮತು್ತ
ಚೊಬೇಬನ ತಂದೆ. ಕೋಚನು ಅಹಹೇರ್ಲ್ ವಂಶದವರ ಮೂಲಪಿತೃ. ಅಹಹೇರ್ಲನು ಾರಮನ
ಮಗನು.

9 ಾಬೇಚನು ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಯಿ, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ತುಂ ಾ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನುಅವನಿಗೆ ಾಬೇಚಎಂದುಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು. 10 ಾಬೇಚನು ಇಸೆ್ರೕಲರದೇವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸು. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ನನ ಾರೂ ನೋವು ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು”
ಎಂಬ ಾಬೇಚನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು.

11 ಕೆಲೂಬನು ಶೂಹನ ಸಹೋದರ. ಕೆಲೂಬನ ಮಗನು ಮೆಹೀರ್. ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ.
12 ಎಷೊ್ಟೕನನು ಬೇ ಾ್ರಫ, ಾಸೇಹ ಮತು್ತ ತೆಹಿನ್ನ ಇವರ ತಂದೆ. ತೆಹಿನ್ನ ಇರ್ ಾಹಷನ ತಂದೆ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೇ ಾಬದವರು.

13 ಕೆನಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾಯ. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು:
ಹತತ್ಮತು್ತ ಮೆ ೕನೋತೈ. 14ಮೆ ೕನೋತೈ ಒಫಾ್ರಹನ ತಂದೆ.

ಸೆ ಾಯನು ೕ ಾಬನ ತಂದೆ. ೕ ಾಬನು ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ಯರ ಾ್ಥಪಕನು. ಇಲಿ್ಲಯವರು ನಿಪುಣ
ಕುಶಲ ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.
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15 ಾಲೇಬನುಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗನು. ಾಲೇಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಈರು, ಏಲ, ಾಮ್, ಏಲನಮಗನ
ಹೆಸರು ಕೆನಜ್.

16ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಜೀಪ್, ಜೀಫಾ, ತೀಯರ್ಮತು್ತ ಅಸರೇಲ್.
17-18 ಎಜ್ರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆತೆರ್, ಮೆರೆದ್, ಏಫೆರ್, ಾಲೋನ್, ಮೆರೆದನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಿ ಾರ್ಮ್, ಶಮೆ್ಮ ೖ ಮತು್ತ ಇಷ್ಬಹ. ಇಷ್ಬಹನ ಮಗ ಎಷೆ್ಟ ೕ. ಮೆರೆದನಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳಲಿ್ಲ ಯೆರೆದ್, ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆಕೊತೀಯೇಲ್ ಎಂಬ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಯೆರೆದನು ಗೆದೋಯರ್ನ ತಂದೆ. ಹೆಬೆರನು ಸೋಕೋನನ ತಂದೆ;
ಯೆಕೊತೀಯೇಲನು ಜಾನೋಹನ ತಂದೆ. ಇವರು ಬಿತ್ಯಳ ಮಕ್ಕಳು; ಬಿತ್ಯಳು ಫರೋಹನ ಮಗಳು.
ಈಕೆಯೇಮೆರೆದನಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೆಂಡತಿ.

19ಮೆರೆದನ ಹೆಂಡತಿಯು ನೆಹಮನ ತಂಗಿ. ಮೆರೆದನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಬಂದವಳು.
ಮೆರೆದನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೆಯೀಲ ಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟ ೕ ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಪಿತೃಗಳು.
ಕೆಯೀಲನು ಗಮ್ಯರ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟ ೕವನು ಾ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು.
20ಶೀ ೕನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ್ನೕನ್, ರಿನ್ನ, ಬೆ ಾ್ಹ ಾನ್ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್.

ಇಷಿ್ಷೕಯಮಕ್ಕಳು: ೕಹೇತ್ಮತು್ತ ಬೆನ್ ೕಹೇತ್.
21-22 ಶೇಲನು ಯೆಹೂದನ ಮಗನು. ಶೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಲದ್ದ, ಕೀವ್, ಕೋಜೇಬದ
ಜನರು. ೕ ಾಷ್ ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್. ಏರನ ಮಗನು ಲೇ ಾಹ್ಯ. ಲದ್ದನು ಮರೇಷನ ತಂದೆ ಮತು್ತ
ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದ,ಬಟೆ್ಟ ನೇ ಾರರಮೂಲಪಿತೃ. ೕ ಾಷ್ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್ ೕ ಾಬ್ಯರಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿ ಾದ ಬರಹಗಳು
ಪು ಾತನ ಾಲದು್ದ. 23ಶೇಲನಮಕ್ಕಳುಮಣಿ್ಣನಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ನೆಟಾಯಿಮ್
ಮತು್ತ ಗೆದೇರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಿಮೆ ೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
24ಸಿಮೆ ೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ನೆಮೂವೇಲ್, ಾಮೀನ್, ಾರೀದ್,ಜೆರಹಮತು್ತ

ೌಲ. 25 ೌಲನಮಗನು ಶಲು್ಲಮ. ಶಲು್ಲಮನಮಗನು ಮಿ ಾ್ಸಮ್;ಮಿ ಾ್ಸಮನಮಗನು ಮಿಷ್ಮ.
26 ಮಿಷ್ಮನ ಮಗನು ಹಮೂ್ಮವೇಲ. ಹಮೂ್ಮವೇಲನ ಮಗನು. ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು
ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಆರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಯೆಹೂದದ
ಸಂತತಿಯವರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರಲಿಲ್ಲ.

28ಶಿಮಿ್ಮಯಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಬೇಷೆರ್ಬ, ೕ ಾದ್,ಹಚರ್ಷೂ ಾಲ್, 29ಬಿಲ್ಹ,ಎಚೆಮ್, ತೋ ಾಬ್,
30ಬೆತೂವೇಲ್,ಹೊಮರ್,ಚಿಕ್ಲಗ್, 31ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್,ಹಚರ್ಸೂಸೀಮ್,ಬೇತ್ ಬಿರೀಮತು್ತ
ಾರಯಿಮ್ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಾವೀದನು ಅರಸ ಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಆಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. 32ಈಪಟ್ಟಣಗಳಹತಿ್ತರವಿರುವ ಐದು ಹಳಿ್ಳಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಏಟಾಮ್,ಅಯಿನ್,
ರಿ ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ ಆ ಾನ್. 33 ಬೇರೆ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಾಲ್ ತನಕವೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು
ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯನೂ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರು.

34-38 ಅವರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು ಾರೆಂದರೆ: ಷೋ ಾಬ್, ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ೕಷ, ೕವೇಲ್, ಯೇಹೂ (ಯೇಹೂವು ಷಿಬ್ಯನ ಮಗ, ಸೆ ಾಯನ ಮ್ಮಗ ಮತು್ತ

ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗ). ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಕೋಬ, ಯೆಷೋ ಾಮ, ಅ ಾಯ, ಆದೀಯೇಲ್,
ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಶಿಷಿ್ಪಯನ ಮಗ ಾದ ಜೀಜ. ಶಿಪಿ್ಪಯು ಅಲೊ್ಲೕನನ ಮಗನು;
ಅಲೊ್ಲೕನನು ಯೆ ಾಯನ ಮಗನು; ಯೆ ಾಯನು ಶಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು; ಶಿಮಿ್ರಯು ಶೆ ಾಯನ
ಮಗನು.

ಈ ಕುಲದ ಜನರು ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು. 39 ಗೆದೋರ್ಊರಿನ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 40 ಅಲಿ್ಲ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲನೂ್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲಯೇ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 4:41 619 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 5:14

ನೆಲೆಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿತು್ತ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. 41ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆಯಿತು. ಇವರು ಗೆದೋರಿಗೆ
ಬಂದು ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಮೆಗೂನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರು ಮೆಗೂನ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದರು; ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಹುಲಿ್ಲತು್ತ.

42 ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಈ ಗುಂಪಿನ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಪೆಲಟ್ಯ, ನೆಗಯರ್, ರೆಫಾಯ
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಾ ಾಡಿದರು. 43 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ
ಮಂದಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಿಮೆ ೕನರು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಿಮೆ ೕನರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

5
ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು

1-3 ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ. ಅವನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಉಪಪತಿ್ನ ಡನೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಹಕು ್ಕಗಳು ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಾ್ಥನ
ಅವನಿಗೆದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ಬ ಾಢ್ಯ ಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವನ
ಕುಲದಿಂದಲೇ ಾಯಕರುಗಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಹಕು ್ಕಗಳು
ೕಸೇಫನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು.

ರೂಬೇನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.
4 ಇವರು ೕವೇಲನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆ ಾಯನು ೕವೇಲನ ಮಗ. ಗೋಗನು ಶೆ ಾಯನ
ಮಗ. ಶಿಮಿ್ಮಯು ಗೋಗನ ಮಗ. 5 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಮಗನು ಮೀಕ. ಮೀಕನ ಮಗ ರೆ ಾಯ.
ರೆ ಾಯನಮಗನು ಾಳ್ ಮ ನ್. 6 ಾಳ್ ಮ ನನಮಗನು ಬೇರ. ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸ ಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬೇರನನು್ನ ಅವನಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು; ಬೇರನು ಅವನ ಸೆರೆ ಾ ಾದನು.
ಬೇರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ೕವೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸಂ ಾನಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ: ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಜೆಕಯರ್
ಮತು್ತ ಬೆಳ. 8 ಆಜಾಜನ ಮಗನು ಬೆಳ. ಆಜಾಜನು ಶೆಮಯನ ಮಗ, ಶೆಮಯನು ೕವೇಲನ
ಮಗನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರೋಯೇರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಾಸಿಸಿದರು. 9ಬೆಳನ ಜನರುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಇದು್ದದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದರು. 10 ೌಲನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳನ ಜನರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಆ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದರು.

ಾದನ ಸಂತತಿಯವರು
11ರೂಬೇನ್ಯರು ಾಸಿಸಿದ್ದ ಾ್ರಂತ್ಯದಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ಾದನಕುಲದವರು ಾಸಿಸಿದರು. ಇವರು ಾ ಾನಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಲೆಖ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. 12 ೕವೇಲನೇ ಾ ಾನಿನ ದಲನೇ
ಪ್ರ ಾನನು. ಇವನ ನಂತರ ಾಫಾಮ ಪ್ರ ಾನ ಾದನು. ಆಮೇಲೆ ಯನೆ್ನ ೖ ಪ್ರ ಾನ ಾದನು.
13ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಾರೆಂದರೆ: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,
ಶೆಬ, ೕರೈ, ಯ ಾ್ಕನ್, ಜೀಯ ಮತು್ತ ಏಬೆರ್. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈಲನ ಸಂತತಿಯವರು.
ಅಬೀಹೈಲನು ಹೂರೀಯ ಮಗ. ಹೂರೀಯು ಾರೋಹನ ಮಗ. ಾರೋಹನು ಗಿ ಾ್ಯದನ
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ಮಗ. ಗಿ ಾ್ಯದನು ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗನು. ಮೀ ಾಯೇಲನು ಯೆಷೀಷೈಯನ ಮಗನು.
ಯೆಷೀಷೈ ಯೆಹೊ್ದೕವಿನ ಮಗನು. ಯೆಹೊ್ದೕವಿಯು ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗನು. 15 ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ
ಮಗನು ಅಹೀಬೂಜನು. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯ ಮಗನು. ಅಹೀಬೂಜನು ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಾ ಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾರೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳ ಗಡಿಗಳವರೆಗೂ
ನೆಲೆಸಿದರು.

17 ೕ ಾವುಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರಹೆಸರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾದ್ಯರ ಸಂ ಾನಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.

ಶೂರ ಾದಯುದ್ಧವೀರರು
18ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನಲವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ

ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದರು. 19ಅವರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೂಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ಮತು್ತ
ನೋದ್ಾ್ವ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೂಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 20 ರೂಬೇನ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಾದ್ ಕುಲಗಳ ೕಧರು
ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದದೇವರು ಅವರಿಗೆಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವರು
ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳು, ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳು, ಎರಡು ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳುಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 22ದೇವರು
ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹಗಿ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು. ಆ ಹಗಿ್ರೕಯರ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರು ಸಹ ಾಸಿಸಿದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿದರು.

23ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಜನರು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಿಡಿದು ಾಳ್ ಹೆ ೕರ್ನ್, ಸೆನೀರ್ ಮತು್ತ
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರ ಕುಲದ ಜನರು ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾದರು.

24ಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದಅಧಿಪತಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಫೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕ,ಎಲೀಯೇಲ್,ಅಜಿ್ರೕಯೇಲ್,
ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬ ಾಢ್ಯರೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ ಆದ
ವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಾವು ಸೋಲಿಸಿದ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಇವರು ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

26 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ಅಶೂ್ಯರದ ಾಜ ಾದ ಪೂಲ್ (ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್) ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರುಬಂದುರೂಬೇನ್, ಾದ್ಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಲಹ, ಾಬೋರ್, ಾರ ಮತು್ತ
ಗೋಜಾನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.

6
ಲೇವಿಯಸಂತತಿಯವರು

1ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
2 ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
3ಅ ಾ್ರಮನಮಕ್ಕಳು: ಆರೋನ, ೕಶೆ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 4 ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗನು ಫೀನೆ ಾಸ. ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗನು ಅಬೀಷೂವ. 5 ಅಬೀಷೂವನ ಮಗನು ಬುಕಿ್ಕೕ;
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ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕ. 6 ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಜೆರಹ್ಯ. ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನು ಮೆ ಾ ೕತ್.
7 ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು ಅಹೀಟೂಬ. 8 ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗ ಚಾದೋಕ. ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಅಹೀ ಾಚ. 9 ಅಹೀ ಾಚನು ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ;
ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು ೕ ಾ ಾನ. 10 ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನು ಅಜಯರ್. (ಸೊಲೊ ೕನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಅಜಯರ್ನುಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.) 11ಅಜಯರ್ನ
ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನ ತಂದೆ. 12ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನ ತಂದೆ.
ಚಾದೋಕನು ಶಲೂ್ಲಮನ ತಂದೆ. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಜಯರ್ನ
ತಂದೆ. 14ಅಜಯರ್ನು ಸೆ ಾಯನ ತಂದೆ. ಸೆ ಾಯನುಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ತಂದೆ.

15ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರನು್ನ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಲೇವಿಯಇತರ ಸಂತತಿಯವರು

16ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
17ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
18 ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
19ಮೆ ಾರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ.
ಇತರ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಂದೆಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ದಲು ತಿಳಿಸಿ,
ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ನಂತರ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

20 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಲಿಬಿ್ನೕಯು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನು. ಲಿಬಿ್ನೕಯ ಮಗ ಯಹತ್;
ಯಹತನ ಮಗ ಜಿಮ್ಮ. 21 ಜಿಮ್ಮನ ಮಗನು ೕ ಾಹ. ೕ ಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ. ಜೆರಹನು
ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗನು. ಜೆರಹನಮಗನುಯೆವತೆ್ರ ೖ.

22 ಕೆ ಾತನ ಸಂತತಿಯವರು: ಕೆ ಾತನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕ ಾದ್ಾ್ವ. ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಕೋರಹ.
ಕೋರಹನ ಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್. 23 ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗನು ಎ ಾ್ಕನ. ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗನು ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್.
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗನು ತಹತ. ಊರೀಯೇಲ್ ತಹತನ ಮಗನು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನುಊರೀಯೇಲನಮಗನು. ೌಲನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಮಗನು.

25 ಎ ಾ್ಕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾಸೈ ಮತು್ತ ಅಹೀ ೕತ್. 26 ಚೋಫೈ ಎ ಾ ್ಕನನ ಮಗನು.
ನಹತನು ಚೋಫೈಯಮಗನು. 27ನಹತನಮಗ ಎಲೀ ಾಬ್. ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀ ಾಬನ
ಮಗನು. ಯೆರೋ ಾಮನಮಗನು ಎ ಾ್ಕನ. ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗನು. 28ಸಮುವೇಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ೕವೇಲ್ಮತು್ತ ಅಬೀಯ.

29ಮೆ ಾರೀಯಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೆ ಾರೀಯಮಗಮಹಿ್ಲೕ;ಮಹಿ್ಲೕಯಮಗನುಲಿಬಿ್ನೕ. ಲಬಿ್ನೕಯಮಗ
ಶಿಮಿ್ಮೕ; ಶಿಮಿ್ಮೕಯನಮಗಉಜ್ಜ; 30ಉಜ್ಜನಮಗಶಿ ಾ್ಮ; ಶಿ ಾ್ಮನಮಗಹಗಿ್ಗೕಯ. ಹಗಿ್ಗೕಯನಮಗ
ಅ ಾಯ.
ದೇ ಾಲಯದ ಾಯಕರು

31 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 32 ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಡುವುದೇ ಇವರ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ತನಕ ಇವರು
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

33 ಾಯನದಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ತಂದೆಗಳಮತು್ತ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ;

ಕೆ ಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ. ಇವನು ೕವೇಲನ ಮಗ. ೕವೇಲನು
ಸಮುವೇಲನ ಮಗ. 34 ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ.
ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ ಮಗ. ಎಲೀಯೇಲನು ತೋಹನ ಮಗ. 35 ತೋಹನು ಚೂಫನ
ಮಗ. ಚೂಫನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ. ಮಹತನು ಅ ಾಸೈಯ ಮಗ.
36 ಅ ಾಸೈಯು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ೕವೇಲನ ಮಗ. ೕವೇಲನು ಅಜಯರ್ನ
ಮಗ. ಅಜಯರ್ನು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ. 37 ಚೆಫನ್ಯನು ತಹತನ ಮಗ. ತಹತನು ಅಸೀರನ ಮಗ.
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ಅಸೀರನು ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗ. 38 ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ.
ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನಮಗ. ಕೆ ಾತನು ಲೇವಿಯಮಗ. ಲೇವಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ.

39 ಹೇ ಾನನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಆ ಾಫ್. ಇವನು ಹೇ ಾನನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಬೆರೆಕ್ಯನು ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ. 40 ಶಿಮ್ಮನು
ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ. ಮೀ ಾಯೇಲನು ಾಸೇಯನ ಮಗ. ಾಸೇಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ.
41 ಮಲಿ್ಕೕಯನು ಎತಿ್ನಯ ಮಗ. ಎತಿ್ನಯು ಜೆರಹನ ಮಗ. ಜೆರಹನು ಆ ಾಯನ ಮಗ.
42ಆ ಾಯನು ಏ ಾನನ ಮಗ. ಏ ಾನನು ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ. ಜಿಮ್ಮನು ಶಿಮಿ್ಮಯಮಗ. 43 ಶಿಮಿ್ಮಯು
ಯಹತನಮಗ. ಯಹತನು ಗೇಷೋರ್ಮನಮಗ. ಗೇಷೋರ್ಮನು ಲೇವಿಯಮಗ.

44 ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇ ಾನ ಮತು್ತ ಅ ಾಫನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವರು ಹೇ ಾನನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಾಡುವ ಾಯಕರು. ಏ ಾನನು ಕೀಷೀಯ ಮಗ. ಕೀಷೀಯು ಅಬಿ್ದೕಯ
ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಲೂ್ಲಕನ ಮಗ. 45ಮಲೂ್ಲಕನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ. ಹಷಬ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ.
ಅಮಚ್ಯನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಮಗ. 46ಹಿಲಿ್ಕೕಯನುಅಮಿ್ಚೕಯನಮಗ. ಅಮಿ್ಚೕಯನು ಾನೀಯನಮಗ.
ಾನೀಯನು ಶೆಮೆರನ ಮಗ. 47 ಶೆಮೆರನು ಮಹಿ್ಲೕಯನ ಮಗ. ಮಹಿ್ಲೕಯನು ಮೂಷೀಯಮಗ.
ಮೂಷೀಯುಮೆ ಾರಿಯಮಗ. ಮೆ ಾರಿಯು ಲೇವಿಯಮಗ.

48ಹೇ ಾನ್ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಸಹೋದರರು ಲೇವಿಕುಲದವರು. ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಲೇವಿಯರೆಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಲೇವಿಯರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವು
ದೇವರ ನಿ ಾಸ ಾಗಿತು್ತ. 49 ಆದರೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಧೂ ಾಪರ್ಣೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪವಪಿರ್ಸಲು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಾತ್ರ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ನಿ ಾಸದ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರೇ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಆಚಾರವನು್ನ
ಅವರೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು
50 ಇವರು ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆರೋನನ ಮಗ. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗ. ಅಬೀಷೂವನು ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗ. 51 ಬುಕಿ್ಕೕಯು ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯು
ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಜೆರ ಾ್ಯಹ. 52 ಮೆ ಾ ೕತನು ಜೆರ ಾ್ಯಹನ ಮಗ.
ಅಮಯರ್ನು ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ. 53 ಚಾದೋಕ್
ಅಹೀಟೂಬನಮಗ,ಅಹಿ ಾಚನುಚಾದೋಕನಮಗ.

ಲೇವಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಮನೆಗಳು
54 ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದಲನೆಯ ಾಲು ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 55 ಅವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. 56 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 57ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಬೊ್ರೕನು ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು: ಲಿಬ್ನ, ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕವ, ಹೀಲೆ್ಲೕನ್, ದೆಬೀರ್,
58-59 ಆ ಾನ್, ಜುತ್ತ ಮತು್ತ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಹೊಲಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 60ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಗಿಬೆ ೕನ್, ಗೆ ಾ, ಅಲೆಮೆತ್ಮತು್ತ
ಅ ಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂಅವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.
ಒಟು್ಟ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
61ಉಳಿದ ಕೆ ಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
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62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಇವು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ಆಶೇರ್,ನಫಾ್ತಲಿಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಂದಆಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರೆತವು.

63ಮೆ ಾರೀ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳುದೊರೆತವು. ಇವುರೂಬೇನ್, ಾದ್,ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದವರ ಾ್ವಸದಿಂದ ದೊರೆತವು. ಅವರು ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು.

64 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 65 ಅವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಂದ ದೊರಕಿತು.
ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಕುಲದ ಾವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

66 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಧರ್ರಿಸ ಾಯಿತು. 67 ಅವರಿಗೆ
ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಶೆಕೆಮ್ ಆಶ್ರಯನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೆಜೆರ್, 68 ಕೆ್ಮ ಾಮ್,
ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್, 69 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗತಿ್ರ ್ಮೕನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಹೊಲಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದವು. ಇವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವೆ. 70 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದವರು ಆನೇರ್ ಮತು್ತ ಬಿ ಾ್ಳಮ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ ಕೆ ಾತ್ ಸಂ ಾನದ ಉಳಿದವರಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ ಹೊಲಗಳೂಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದವು.
ಇನಿ್ನತರ ಲೇವಿಯರಿಗೆಮನೆಗಳು ದೊರಕಿದು್ದ

71 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಂದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೊಲಗಳೂದೊರೆತವು.

72-73ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಂದ ಕೆದೆಷ್, ಾೆ್ವರತ್, ಾ ೕತ್ಮತು್ತ
ಆನೇಮ್ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರಕಿದವು.

74-75 ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಂದ ಾ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್,
ಹೂಕೋಕ್ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರಕಿದವು.

76 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹ ್ಮೕನ್
ಮತು್ತ ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರಿಂದ ದೊರಕಿದವು.

77ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರೆಂದರೆ, ಮೆ ಾರೀಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ರಿ ್ಮೕನೋ ಮತು್ತ ಾಬೋರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರೆತವು.

78-79 ಮೆ ಾರೀ ಸಂತತಿಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚ, ಕೆದೇ ೕತ್ ಮತು್ತ
ಮೇಫಾತ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
80-81 ಮೆ ಾರೀ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾದ್ ಸಂತತಿಯವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್,

ಮಹನಯಿಮ್, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರಕಿದವು.

7
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಸಂತತಿಯವರು

1ಇ ಾ್ಸ ಾರನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ,ಪೂವ, ಾಶೂಬ್ಮತು್ತ ಶಿ ್ರೕನ್.
2ತೋಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಉಜಿ್ಜೕ, ರೆಫಾಯ,ಯೆರೀಯೇಲ್,ಯಹೆ್ಮ ೖ, ಇ ಾ್ಸಮ್ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರೂ ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ
ಸಂತತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾದ ಾರಣ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗಿದ್ದರು.
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3ಉಜಿ್ಜೕಯಮಗನು ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹ. ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹನ ಮಕ್ಕಳು: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ, ೕವೇಲ್ ಮತು್ತ
ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಈ ಐದು ಮಂದಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು. 4 ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಯ
ಪ್ರ ಾರ ಇವರಲಿ್ಲ ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರಮಂದಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರುಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕುಲವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.

5ಸಂ ಾನದಚರಿತೆ್ರಯಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲದ್ದಯುದ್ಧವೀರರುಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಾವಿರಮಂದಿ.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು
6ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬೆಳ, ಬೆಕೆರ್ಮತು್ತ ಯೆದೀಯಯೇಲ್.
7 ಬೆಳನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಯೆರೀ ೕತ್ಮತು್ತ ಈರೀ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಯುದ್ಧವೀರರು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ.

8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಮೀರ, ೕ ಾಷ್, ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ,
ಯೆರೀ ೕತ್, ಅಬೀಯ, ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಅಲೆಮೆತ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು. 9ಅವರ
ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

10ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗನು ಬಿ ಾ್ಹನ್. ಇವನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಯೂಷ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್,
ಏಹೂದ್, ಕೆ ಾನ್, ಜೇ ಾನ್, ಾಷೀರ್ಷ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಷೆಹರ್. 11 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಎ ಾ್ಲ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳು
ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

12ಶುಪಿ್ಪೕಮರು ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಹುಶೀಮನು ಅಹೇರನಮಗ.
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಸಂತತಿಯವರು

13ನಫಾ್ತಲಿಯಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ,ಯೇಚೆರ್ಮತು್ತ ಶಲೂ್ಲಮ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬಿಲ್ಹಳ
ಸಂತತಿಯವರು.
ಮನಸೆ್ಸ ಸಂತತಿಯವರು

14ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಅ ಾಮ್ಯದ ಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಗ ಅಷಿ್ರೕಯೇಲ್; ಅವರಿಗೆ ಾಕೀರ್ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಇವನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ.
15 ಾಕೀರನು ಹುಪಿ್ಪೕಮನ ಮತು್ತ ಶುಪಿ್ಪೕಮನ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯ
ಹೆಸರು ಾಕ. ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮ್ಮಗನ ಹೆಸರು ಚೆಲೋಫಾದ್. ಇವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟಿ್ಟದವು.
16 ಾಕೀರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಕಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಪೆರೆಷ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಶೆರೆಷ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಊ ಾಮ್ಮತು್ತ
ರೆಕೆಮ್.

17ಊ ಾಮನಮಗನು ಬೆ ಾನ್.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯದನ ಸಂತತಿಯವರು; ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ ಮಗ. ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗ. 18 ಾಕೀರನ ತಂಗಿ ಹ ್ಮೕಲೆಕೆತಳಿಗೆ ಈ ್ಡೕದ್, ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಮಹ್ಲ ಎಂಬ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

19ಶೆಮೀದನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಕಿ್ಹೕ ಮತು್ತ ಅನೀ ಾಮ್.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು

20 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗನು ಶೂತೆಲಹ. ಶೂತೆಲಹನ ಮಗನು
ಬೆರೆದ್;ಬೆರೆದನಮಗನು ತಹತ್. ತಹತನಮಗನುಎ ಾ್ಲದ. ಎ ಾ್ಲದನಮಗನು ತಹತ್. 21ತಹತನ
ಮಗನುಜಾ ಾದ್ಮತು್ತ ಜಾ ಾದನಮಕ್ಕಳು ಶೂತೆಲಹ, ಎಜೆರ್, ಎ ಾ್ಲದ್ ಎಂಬುವರು.

ಗತ್ ನಗರದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಎಜೆರನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ
ಎಜೆರನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನು ಗತ್ ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
22 ಎಜೆರನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನ ತಂದೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ
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ತನಕ ಅವನು ಗೋ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು.
23 ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಹೆಂಡತಿಯು ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ದುಘರ್ಟನೆಯ ನೆನಪಿ ಾಗಿ ಇವನಿಗೆ “ಬೆರೀಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
24 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಶೇ ಾ. ಅವಳು ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ
ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದಳು.

25 ರೆಫಹನು ಬೆರೀಯನ ಮಗನು. ರೆಫಹನ ಮಗನು ರೆಷೆಫ್. ರೆಷೆಫನ ಮಗನು ತೆಲಹ. ತೆಲಹನ
ಮಗನು ತಹನ್. 26ಲ ಾ್ದನನು ತಹನನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಲ ಾ್ದನನ ಮಗ. ಎಲೀ ಾಮನು
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ. 27ನೋನನು ಎಲೀ ಾಮನಮಗ. ಯೆಹೋಶುವನು ನೋನನಮಗ.

28 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು; ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್; ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಳಿ್ಳಗಳು; ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು, ಅ ಾ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು; 29 ಮನಸೆ್ಸಯ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗ ಾದ ಬೇ ಾ್ಷನ್, ಾ ಾಕ್,
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು. ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರು ಈ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ೕಸೇಫನು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು

30ಆಶೇರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ. ಅವರ ತಂಗಿ ಸೆರಹ.
31ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್. ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನು ಬಿಜೈರ್ತನ ತಂದೆ.
32ಹೆಬೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯಫೆ್ಲೕಟ್, ಶೋಮೇರ್, ಹೋ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವರ ತಂಗಿ
ಶೂವ.

33ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾ ಾಕ್, ಬಿ ಾ್ಹಲ್ಮತು್ತ ಅ ಾ್ವತ್.
34ಶೆಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅಹೀ, ರೊಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್.
35ಶೆಮೆರನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೆಲೆಮ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ, ಶೇಲೆಷ್
ಮತು್ತ ಆ ಾಲ್.

36ಚೋಫಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಸೂಹ,ಹನೆರ್ಫೆರ್, ಶೂ ಾಲ್,ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37ಬೆಚೆರ್,
ಹೋದ್, ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷ, ಇ ಾ್ರನ್ಮತು್ತ ಬೇರ.

38ಯೆತೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ ಮತು್ತ ಅ ಾ.
39ಉಲ್ಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಆರಹ, ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್ಮತು್ತ ರಿಚ್ಯ.

40 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೈನಿಕರೂ
ಾಯಕರುಗಳೂಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಲದಇತಿ ಾಸದಪ್ರ ಾರ,ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರಮಂದಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

8
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು

1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ದಲನೆ ಮಗನು ಬೆಳ. ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಅಷೆ್ಬೕಲ್. ಮೂರನೆಯ ಮಗನು
ಅಹ್ರಹ; 2 ಾಲ್ಕನೆಯಮಗನು ನೋಹ;ಮತು್ತ ಐದನೆಯಮಗನು ಾಫ.

3ಬೆಳನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ದರ್, ಗೇರ,ಅಬೀಹೂದ್, 4-5ಅಬೀಷೂವ, ಾ ಾನ್,ಅಹೋಹ,
ಗೇರ ಶೆಫೂಫಾನ್ಮತು್ತ ಹೂ ಾಮ್.

6-7 ಇವರು ಏಹೂದನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರು ಗೆಬ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನು್ನ
ಇವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾನಹತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು. ಏಹೂದನ
ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಾ ಾನ್, ಅಹೀಯ ಮತು್ತ ಗೇರ. ಗೇರನು ಉಚ್ಚನ ಮತು್ತ
ಅಹೀಹುದನ ತಂದೆ.
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8ಶಹರಯಿಮನು ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದಹೂಷೀಮ್ಮತು್ತ ಾರ ಎಂಬವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 9-10 ಶಹರಯಿಮನಿಗೆ ೕ ಾಬ್, ಬ್ಯ,
ಮೇಷ,ಮ ಾ್ಕಮ್,ಯೆಯೂಚ್, ಾಕ್ಯ ಮತು್ತ ವಿಮರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಹೋದೆಷಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. 11 ಶಹರಯಿಮ್
ಮತು್ತ ಹೂಷೀಮಳಿಗೆ ಅಬೀಟೂಬ್ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಛಲ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

12-13ಎ ಾ್ಪಲನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಬೆರ್,ಮಿ ಾ್ಬಮ್,ಶೆಮೆದ್,ಬೆರೀಯಮತು್ತ ಶಮ. ಶೆಮೆದನು
ಓನೋಮತು್ತ ಲೋದ್ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಊರುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕುಲದವರಿಗೆಬೆರೀಯಮತು್ತ ಶಮಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು
ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

14ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅಹೊ್ಯೕ, ಾಷಕ್, ಯೆರೇ ೕತ್, ಜೆಬದ್ಯ, 15ಅ ಾದ್,
ಎದೆರ್, 16ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ ೕಹ. 17ಎ ಾ್ಪಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಬದ್ಯ
ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹಿಜಿ್ಕೕ, ಹೆಬೆರ್, 18ಇಷೆ್ಮರೈ, ಇಜಿ್ಲೕಯಮತು್ತ ೕ ಾಬ್.

19 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಜಬಿ್ದೕ. 20 ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೈ,
ಎಲೀಯೇಲ್, 21ಅ ಾಯ, ಬೆ ಾಯಮತು್ತ ಶಿ ಾ್ರತ್.

22 ಾಷಕನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇ ಾ್ಪನ್, ಏಬೆರ್, ಎಲೀಯೇಲ್. 23ಅಬೊ್ದೕನ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಾ ಾನ್,
24ಹನನ್ಯ, ಏ ಾಮ್,ಅನೆತೋತೀಯ, 25ಇಪೆ್ದ ಾಹಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲ್.

26ಯೆರೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶಂಷೆರೈ, ಶೆಹಯರ್,ಅತಲ್ಯ, 27 ಾರೆಷ ್ಯ,ಏಲೀಯ
ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕ.

28ಈಜನರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಗೋತ್ರ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾಯಕರ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

29 ಯೆಗೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಇವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಗೂವೇಲನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. 30 ಯೆಗೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ. ಅವನ ಇತರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಾಳ್, ಾದ್ಾ್ವ, 31 ಗೇದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕೆರ್
ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 32 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿ ಾಹನ ತಂದೆ. ಇವರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

33 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ೌಲನ ತಂದೆ. ೌಲನು ೕ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ,
ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳರ ತಂದೆ.

34 ೕ ಾ ಾನನಮಗಮೆರೀ ಾ್ಬಳ್. ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ ತಂದೆ.
35ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್,ಮೆಲೆಕ್, ತರೇಯಮತು್ತ ಅ ಾಜ್.
36 ಅ ಾಜನು ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನು ಅಲೆಮೆತನ, ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಮತು್ತ
ಜಿಮಿ್ರೕಯ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು ೕಚನ ತಂದೆ. 37 ೕಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ಾಫನು ಬಿನ್ನನ
ಮಗ. ಎ ಾ್ಲಸನು ಾಫನಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎ ಾ್ಲಸನಮಗ.

38 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ,
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

39ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮ ಾದ ಏಷೆಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಊ ಾಮನು ಏಷೆಕನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ;
ಯೆಯೂಷನು ಏಷೆಕನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನು; ಮೂರನೆಯವನು ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 40ಊ ಾಮನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂರಣವೀರರು;ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರು. ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಗಂಡು ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಗಂಡು ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು.
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9
1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರವರ ವಂ ಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ

ವಂ ಾವಳಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಇತಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ

ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಿ್ಥತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು ತಮ್ಮ
ಸ್ವ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಾಜಕರು,
ಲೇವಿಯರುಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು.

3ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಾರೆಂದರೆ:

4ಊತೆ್ಯ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ,ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಒಮಿ್ರಯಮಗ,ಒಮಿ್ರಯು ಇಮಿ್ರಯಮಗ, ಇಮಿ್ರಯು
ಾನೀಯಮಗ, ಾನೀಯು ಪೆರೆಚನ ಸಂತತಿಯವನು, ಪೆರೆಚನುಯೆಹೂದನಮಗ.

5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಶೇ ಾಹದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಅ ಾಯನು.
ಅ ಾಯನಿಗೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

6 ಜೆರಹಳ ಸಂತತಿಯ ಯೆಯೂವೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಆರು ನೂರ ತೊಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗೋತ್ರದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ
ಸಲೂ್ಲ. ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಹೋದವ್ಯನ ಮಗ. ಹೋದವ್ಯನು ಹಸೆ್ಸನು ಾಹನ ಮಗ. 8ಇಬೆ್ನ ಾಹನು
ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ. ಏ ಾನು ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಮತು್ತ
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಫಟ್ಯನು ರೆಯೂವೇಲನ ಮಗ. ರೆಯೂವೇಲನು ಇಬಿ್ನ ಾಹನ
ಮಗ. 9 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಂಭೈನೂರ ಐವ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

10ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆ ಾಯ,ಯೆಹೋ ಾರೀಬ್, ಾಕೀನ್
ಮತು್ತ 11 ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ;
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ; ಚಾದೋಕನು ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗ; ಮೆ ಾ ೕತನು
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
12 ಇವರಲ್ಲದೆ, ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯನು ಸಹ ಇದ್ದನು. ಯೆರೋ ಾಮನು
ಪಶೂ್ಹರನ ಮಗ; ಪಶೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನಮಗ; ಇವರಲ್ಲದೆ, ಅದೀಯೇಲನಮಗ ಾದ ಾಸೈ ಸಹ
ಇದ್ದನು. ಅದೀಯೇಲನು ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಯಹೆ್ಜೕರನು ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ. ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು
ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನಮಗ. ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನು ಇಮೆ್ಮೕರನಮಗ.

13 ಒಟು್ಟ ಒಂದು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು
ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡಿದ್ದರು.

14ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಜನರು ಾರೆಂದರೆ: ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯ.
ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ ಮಗ. ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ. ಹಷಬ್ಯನು ಮೆ ಾರೀಯ
ಸಂತತಿಯವನು. 15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಇತರರು ಾರೆಂದರೆ: ಬಕ್ಬಕ ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್,
ಾ ಾಲ್ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ. ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನಮಗ. ಮೀಕನು ಜಿಕಿ್ರೕಯಮಗ. ಜಿಕಿ್ರೕಯು ಆ ಾಫನ
ಮಗ. 16ಓಬದ್ಯನು ಶೆ ಾಯನಮಗ. ಶೆ ಾಯನು ಾ ಾಲನಮಗ. ಾ ಾಲನುಯೆದೂತೂನನ
ಮಗ. ಆಸನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಸನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ.
ಎ ಾ್ಕನನು ನೆಟೋಫ ಜನರ ಸಮೀಪದ ಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

17 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್,
ಅಹೀ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
18 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿ
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ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. 19 ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರೇಯ ಮಗನು. ಕೋರೇಯ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗನು.
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗನು. ಶಲೂ್ಲಮನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹನ ಸಂತತಿಯವರು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ
ಇವರ ಾಗಿತು್ತ. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಾಳೆಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಾಯುವುದು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ಉದೊ್ಯೕಗ ಾಗಿತು್ತ.
20 ಹಿಂದೆ ಫೀನೆ ಾಸನು ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ.
ದೇವರು ಫೀನೆ ಾಸನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 21 ಮೆಷಲೆಮೆ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು.

22 ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ. ಾವೀದನೂ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ಸಮುವೇಲನೂ ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 23ಅವರೂ
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ,
ಉತ್ತರ, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 25 ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಏಳು ದಿವಸದ ಕತರ್ವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಲೇವಿಕುಲದ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯದ
ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವಹಣದಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನಅವರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 27ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾವಲು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
28 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ

ತರು ಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಮರದ ಾ ಾನುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ, ಧೂಪ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಾರುಪತ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. 30 ಾಜಕರ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತೈಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31ಮತಿ್ತತ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು
ಶಲೂ್ಲಮನಚೊಚ್ಚಲಮಗ. ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರಹನಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. 32ಕೋರಹನಕುಲದಕೆಲವರಿಗೆ,
ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಇಡುವ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವಿತು್ತ.

33 ಾಯಕರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆದೇ ಾಲಯದಹಗಲಿರುಳಿನ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಇವರ ಾಗಿತು್ತ.

34 ಈ ಲೇವಿಯರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ
ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವಂ ಾವಳಿ
35 ಯೆಯೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಯೆಯೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ

ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಯೂವೇಲನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. 36ಯೆಯೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ. ಅವನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: 37 ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಾಳ್,
ನೇರ್, ಾದ್ಾ್ವ, ಗೆದೋರ್,ಅಹೊ್ಯ,ಜಕಯರ್ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿ ಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೆಯೂವೇಲನಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

39 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ೌಲನ ತಂದೆ. ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
ೕ ಾ ಾನ್,ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ,ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳ್.

40 ೕ ಾ ಾನನಮಗ ಾದಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ ತಂದೆ.
41 ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತಹೆ್ರೕಯ ಮತು್ತ ಆ ಾಜ್.

42ಆ ಾಜನುಯ ಾ್ರಹನ ತಂದೆ. ಯ ಾ್ರಹನು ಜಾರಹನ ತಂದೆ. ಜಾರಹನು ಆಲೆಮೆತ್,ಅಜಾ್ಮವೆತ್
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ಮತು್ತ ಜಿಮಿ್ರೕ ಇವರ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು ೕಚನ ತಂದೆ. 43 ೕಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ರೆಫಾಯನು
ಬಿನ್ನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಲಸನು ರೆಫಾಯನಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎ ಾ್ಲಸನಮಗ.

44 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ,
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

10
ಅರಸ ಾದ ೌಲನಮರಣ

1ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ ಾದರು.
2ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ೌಲನನೂ್ನ ಅವನಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನನೂ್ನ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು. 3 ೌಲನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿ
ನಡೆಯಿತು. ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ೌಲನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆದು ಅವನನು್ನ
ಾಯಪಡಿಸಿದರು.
4ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಾಕು. ಆಗ

ಪರದೇಶಿಯರು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾಯಪಡಿಸಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಆದರೆಅವನಆಯುಧಹೊರುವವನುಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ; ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಅವನುಹೆದರಿದನು. ಆಗ
ೌಲನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗದ ಮೇಲೆ ಾನೇ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 5ಅವನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು ೌಲನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 6ಹೀಗೆ ೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸತ್ತರು.

7 ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಡುವದನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅರಸ ಾದ ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ
ಅವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾರೂ
ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸಿದರು.

8ಮರುದಿವಸ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು ಬಂದರು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶರೀರಗಳು ದೊರಕಿದವು.
9 ೌಲನ ಶರೀರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ದೋಚಿಕೊಂಡರು; ಅವನ ತಲೆಯನೂ್ನ
ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೂ
ತಿಳಿಸಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದರು.

11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಾಬೇಷ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ರಣವೀರರು ಹೊರಟು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ತಂದರು. ಆ ರಣವೀರರು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಅವರು ಶೋಕಿಸಿದರು.

13 ೌಲನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನುಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದನು. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದ ಾಗಿ ಾಟಮಂತ್ರ
ಾಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ೌಲನಿಂದ ತೆಗೆದು

ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

11
ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದನು

1 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು.
2 ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಆಗ ೌಲನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದ. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಲಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೆ ಅಂದರು.
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3 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಸಮುವೇಲನಮೂಲಕಯೆಹೋವನು

ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು.

ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು
4 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ

ಯೆಬೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, 5 “ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರಲು
ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಚೀ ೕನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಾವೀದನ ನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

6 “ಯೆಬೂಸಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವವನೇ ನನ್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗುವನು” ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು
ಯೆಬೂಸಿಯರಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾದನು.

7 ಾವೀದನು ಕೋಟೆ ಳಗೆ ತನಗೆ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನಗರ
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. 8 ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕೋಟೆಯವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ೕ ಾಬನು ಪಟ್ಟಣದ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 9 ಾವೀದನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲಿ ಾದನು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

ಮೂರುಮಂದಿ ವೀರರು
10 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಾವೀದನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು. ಅವರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿ ಅವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಿತು.

11 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಹೆಕೊ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು. ಇವನು ರ ಾಶ್ವಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು;

ಒಂದೇ ಾರಿಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದನು.
12 ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ. ಇವನು ಮೂರು

ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. 13ಪಸ್ಥಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಲಿರ್ಯ ಬೆಳೆಯು
ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎದುರಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಡಿದರು. 14 ಆದರೆ ಆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು ಆ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಾ ಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸೋತುಹೋದರು. ಆ ದಿವಸಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

15 ಒಂದು ಸಲ ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿ ಳಗಿ ಾ್ದಗ, ರೆಫಾಯಿಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಾಳೆಯ ಾಡಿದ್ದರು. ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಟೆ್ಟಯಮೇಲೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡೇ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
16 ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಕೋಟೆ ಳಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

17 ಾಹಗೊಂಡಿದ್ದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಊರಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿ, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಗರ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯಿಂದ ಾ ಾದರೂ ನೀರು ತಂದುಕೊಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು
ಅವನು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹೊಯಿದುಬಿಟ್ಟನು. 19 “ದೇವರೇ, ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ನನ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಕೊಡಲುಹೆದರದೆನೀರನು್ನ ತಂದವರರಕ್ತವಿದು”ಎಂದು ಾವೀದನುಅರಿಕೆ ಾಡಿಆನೀರನು್ನ
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ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ ಾಕ್ರಮದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ
ವೀರರು ಾಡಿದರು.
ಇತರ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು

20 ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಇವನೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದನು. 21 ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ರಣವೀರರಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡರಷು್ಟ ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾದನು.

22 ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ. ಇವನು ಕಬ್ಜಯೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ಇವನು ತುಂ ಾ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ ಇವನು
ಕೊಂದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಮ ಸುರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹವನು್ನ ಒಬ್ಬನೇ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 23 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದ ಮ ಾಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಬೆ ಾಯನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯು ದೊಡ್ಡ
ಕಂಬದಂತೆ ಇತು್ತ. ಬೆ ಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ಇತು್ತ. ಬೆ ಾಯನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 24 ಇಂ ಾ ಅನೇಕ
ಪ ಾಕ್ರಮದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ
ವೀರರಂತೆಯೇ ಇವನೂ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇವನು ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರು
26ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರು ಾರೆಂದರೆ:

ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ದೋದೋವಿನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಖ ಾನನು;
27ಹರೋರಿನವ ಾದ ಶ ್ಮೕತನು; ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಹೆಲೆಚನು;
28ತೆಕೋವದವ ಾದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ ಾದ ಈರ.
ಅನತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಜರನು.
29ಹುಷತ್ಯ ಾದ ಸಿಬೆ್ಕ ್ಯ,
ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಈಲೈ;
30ನೆಟೋಫದಮಹರೈ,
ನೆಟೋಫದ ಾಣನಮಗ ಾದ ಹೇಲೆದನು.
31ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಬಂದ ರೀಬೈಯಮಗ ಾದ ಈತೈ;
ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯನು,
32ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹೂರೈ;
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಲ;
33ಬಹರೂಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ;
ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯಖ್ಬ;

34ಗಿ ೕನ್ಯ ಾದ ಾಷೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾಗಿಯಮಗ ೕ ಾ ಾನ;
35ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್;
ಊರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಲ್;
36ಮೆಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇಫೆರನು;
ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಅಹೀಯ;
37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ;
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ಎಜೆ್ಬ ೖಯಮಗ ಾದ ಾರೈ;
38 ಾ ಾನನ ಸಹೋದರ ಾದ ೕವೇಲ;
ಹಗಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಮಿ ಾ್ಹರ್;
39ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಚೆಲೆಕ;
ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವ ಾದ ನಹರೈ. (ಇವನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನ
ಆಯುಧ ಾಹಕ ಾಗಿದ್ದನು);

40ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈರ;
ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಾರೇಬ;
41ಹಿತಿ್ತೕಯ ಾದಊರೀಯ;
ಅಹೆ್ಲ ೖಯಮಗ ಾದಜಾ ಾದ್;
42ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಶೀಜನಮಗ ಾದಅದೀನ (ಇವನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು);

43 ಾಕನಮಗ ಾದ ಾ ಾನ್;
ಮೆತನದವ ಾದ ೕ ಾಫಾಟನು;
44ಅಷೆ್ಯ ಾತ್ಯ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನು;
ಅರೋಯೇರಿನವ ಾದ ಹೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು; ಾ ಾ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;
45ಶಿಮಿ್ರಯಮಗ ಾದ ಎದೀಗಯೇಲ;
ಎದೀಗಯೇಲನ ತಮ್ಮನೂ ತೀಚೀಯನೂ ಆದ ೕಹ;
46ಮಹವೀಯ ಾದ ಎಲೀಯೇಲ;
ಎ ಾ್ನಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ ೕಷವ್ಯನು;
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಇತ್ಮ;

47ಎಲೀಯೇಲ್, ಓಬೇದ್,ಮೆಚೋ ಾಯ ಾದ ಾಸೀಯೇಲ್.

12
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು

1 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕೆಲವುಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳುಬಂದು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವರು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆನೆರ ಾದರು. 2ಇವರು ತಮ್ಮಎಡಗೈಯಿಂದಲೂಬಲಗೈಯಿಂದಲೂಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಾಣಗಳನೂ್ನ ಕವಣೆಗಳಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವ ಾದ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:

3ಅವರ ಾಯಕರು ಅಹೀಯೆಜೆರ್ಮತು್ತ ೕ ಾಷ್ (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಗಿಬೆಯದವ ಾದ ಹಷೆ್ಷ ಾಹನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು); ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಪೆಲೆಟ; ಅನತೋತ್
ಊರಿನವ ಾದ ಬೆ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಯೇಹು. 4 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯನು. (ಇವನು
ಮೂರು ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.)
ಯೆರೆಮೀಯ, ಯಹಜೀಯೇಲ್, ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ೕಜಾ ಾದ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಗೆದೆ ಾಯರು,
5ಹರೀಫ್ಯದವ ಾದ ಎಲೂ್ಲಜೈ, ಏಯೆರೀ ೕತ್, ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಫಟ್ಯ. 6 ಕೋರಹನ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಎ ಾ್ಕನ, ಇಷಿ್ಷೕಯ,ಅಜರೇಲ್, ೕವೆಜೆರ್ಮತು್ತ ಾಷೊ ಾ್ಬಮ. 7ಗೆದೋರ್
ಊರಿನವ ಾದಯೆರೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ೕವೇಲಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ.

ಾದ್ಯರು
8 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕುಲದ ಕೆಲವರು ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇವರು

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನುರಿತ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಈಟಿ ಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತರು; ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಕೂ್ರರಿಗಳು; ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯ ತರಹ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವರು.
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9 ಾದ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಏಜೆರ; ಎರಡನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಓಬದ್ಯ; ಎಲೀ ಾಬನು ಮೂರನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿ; 10 ಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಮಷ್ಮನ್ನ; ಐದನೆಯಅಧಿ ಾರಿಯೆರೆಮೀಯ; 11ಆರನೆಯಅಧಿ ಾರಿ
ಅತೆ;ಏಳನೆಯಅಧಿ ಾರಿಎಲೀಯೇಲ; 12ಎಂಟನೆಯಅಧಿ ಾರಿ ೕ ಾ ಾನ;ಒಂಭತ್ತನೆಯಅಧಿ ಾರಿ
ಎ ಾ್ಜ ಾದ; 13ಹತ್ತನೆಯಅಧಿ ಾರಿಯೆರೆಮೀಯ; ಹನೊ್ನಂದನೆಯಅಧಿ ಾರಿಮಕ್ಬನೆ್ನ ೖ.

14 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾದ್ಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅತಿಬಲಹೀನ ಾದವನು ನೂರು ಮಂದಿ
ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯು ಒಂದು ಾವಿರ
ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತನು. 15 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾದ್
ಕುಲದವರು ಅದನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಓಡಿಸಿ
ಅವರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಸೈನಿಕರು
16ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇತರ ಜನರೂ ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 17 ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಹೊರಬಂದು, “ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊಂಚು ಾಕಲು ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರ ಾಯಕ ಾದ ಅ ಾಸೈಯು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ ಾವೀದನೇ, ಾವು ನಿನ್ನವರು.
ಇಷಯನಮಗನೇ, ಾವು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವರು;

ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಕೋರುವವರು;
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಕೋರುವೆವು;
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

ಾವೀದನು ಇವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
19 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು ೌಲನೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂ ಾಗ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರ ಾನರು ಾವೀದನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. “ಇವನು ತನ್ನ
ಅರಸನೊಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ರುಂಡಗಳೇ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದರು. 20 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅದ್ನ, ೕಜಾ ಾದ್,
ಎದೀಗಯೇಲ್, ಮೀ ಾಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್, ಎಲೀಹೂ ಮತು್ತ ಚಿಲ್ಲತೈ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 21 ಾವೀದನು ದುಷ್ಟ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ
ದರೋಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದ ಸೇರಿದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದರು.
22ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಜನರು ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು

ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರು
23 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರು ಾವೀದನಿಗೆ ೌಲನ ಾಜ್ಯವನು್ನ

ಕೊಡಲು ಬಂದರು. ಇದುಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೀಗಿದೆ:
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24ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಆರು ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು ಮಂದಿ. ಅವರು ಈಟಿ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

25ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಏಳು ಾವಿರದ ನೂರು ಮಂದಿ.
26 ಲೇವಿಕುಲದಿಂದ ಾಲ್ಕ ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ. 27ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಇವನು ಆರೋನನ ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮಂದಿ.
28 ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನೂ ಇದ್ದನು. ಇವನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತನ್ನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನು.

29 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ೌಲನು ಜೀವಿಸಿರು ಾಗ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

30 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

31ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಇವರನು್ನ ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ ಕರೆಸ ಾಗಿತು್ತ.

32 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಮ ೕಚಿತ
ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರು; ಇವರ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇವರ ಆ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

33 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ನುರಿತ ಸೈನಿಕರು ಬಂದರು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ
ತರಹ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರು ಾವೀದನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.

34 ನಫಾ್ತಲಿಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಈಟಿಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

35 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾದವರು ಇದ್ದರು.
36ಅಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ನಲವತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾದವರು ಇದ್ದರು.
37 ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್, ಾದ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ. ಇವರು ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿಣತ ಾಗಿದ್ದರು.

38 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ೕಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವೀದನು ತಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆಕೊಟ್ಟರು. 39 ಈ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದರು.
ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತ ಾರಿಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದರು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ
ಇವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವ ಾದ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಸಹ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿ
ಒಂಟೆಗಳ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ, ಎತು್ತಗಳ ಮತು್ತ ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒದಗಿಸಿದರು.
ಅವರು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಒಣಅಂಜೂರವನು್ನ, ಾ್ರ ಯನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ,
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದರು.

13
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲು ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ,
ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 2 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳ
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ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋಣ: ನೀವು ಬಂದು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳ. 3 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರೋಣ. ೌಲನು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪಿ್ಪದರು ಮತು್ತ ಅದು
ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.

5 ಆಗ ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೆಬೊಹ ಾತ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ
ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿದನು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತರಲು ಹೊರಟರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ
ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ (ಕೀ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಾ ಾ.) ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ನಡೆದರು. ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

7 ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರು ಎತಿ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ
ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿ ೕವನೂ ಆ ಬಂಡಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

8 ಾವೀದನೂಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂದೇವರಮುಂದೆಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಹೋದರು.
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ, ತಬಲವನು್ನ, ಾಳವನು್ನ ಮತು್ತ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ
ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು.
9 ಅವರು ಕೀದೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾಡಿ ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎತು್ತಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು. ಆಗ

ಯೆಹೋವನಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯುಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಜ್ಜನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನಚಾಚಿಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಿಸಿದನು. 11 ಾವೀದನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತುಂ ಾ
ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಿಂದಈ ತನಕವೂಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಪೆರೆಚ್ ಉಜ್ಜ” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇದೆ.

12 ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತುಂ ಾ ಭಯಪಟು್ಟ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 13 ಾವೀದನು
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟ್ಟನು. ಓಬೇದೆದೋಮನು ಗತ್ಊರಿನವನು. 14ಆಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲವಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಆಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

14
ಾವೀದನ ಾಜ್ಯವಿಸ್ತರಣೆ

1 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ, ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾವೀದನಿಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆಗಲೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆತನು ಾವೀದನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾಗೆ
ಾಡಿದನು.
3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಇನೂ್ನ ಹಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ

ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುಹುಟಿ್ಟದರು. 4ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಅವನಿಗೆಹುಟಿ್ಟದಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶಮೂ್ಮವ,
ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ, 5 ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6 ನೋಗಹ, ನೆಫೆಗ್,
ಾಫೀಯ, 7ಎಲೀ ಾ ಾ, ಬೇ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

8 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಅರಿತು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. 9ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ
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ಅವರದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡರು. 10 ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಸಂಗಡಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಬಹುದೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಾನು ನಿನಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮೇಲೆ ಜಯ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. “ದೇವರು ಕಟೆ್ಟ ಡೆದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 12 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಂದು ಜಯ
13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.

14 ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, “ ಾವೀದನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿರು. ಅವರ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಾ ಾ್ಸಮ್ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರು. 15 ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನನು್ನ ಮರಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತಸು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬರುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾವೀದನು ಾಡಿದನು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಗೆಜೆರ್ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಹೋದರು. 17ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮಂಜೂಷ

1 ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ತನ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
2 “ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು
ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಾದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.

3 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರು
ಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಾವೀದನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತಂದರು. 4 ಾವೀದನು
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದನು.

5 ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ;ಊರಿಯೇಲ್ ಇವರಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.
6ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ; ಇವರಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅ ಾಯನು.
7ಗೇಷೋರ್ಮನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ;ಅವರ ಾಯಕನು ೕವೇಲ್.
8ಎಲೀಚಾಫಾನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ;ಅವರ ಾಯಕನು ಶೆ ಾಯ.
9ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ; ಎಲೀಯೇಲನು ಅವರ ಾಯಕನು.
10ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ;ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನು ಅವರ ಾಯಕ.

ಾವೀದನು ಾಜಕರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ
11 ನಂತರ ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಳಕಂಡ

ಲೇವಿಯರನು್ನ ಸಹ ಕರೆಸಿದನು: ಊರೀಯೇಲ್,ಅ ಾಯ, ೕವೇಲ್, ಶೆ ಾಯ,ಎಲೀಯೇಲ್ಮತು್ತ
ಅಮಿ್ಮೕ ಾದ್ಾ್ವ. 12 ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರು. ನೀವೂಉಳಿದಲೇವಿಯರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 13 ಕಳೆದ ಸಲ, ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯ ಾದ
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ನೀವು ಅದನು್ನ ಹೊರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14ಆಗ ಾಜಕರೂಲೇವಿಯರೂತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 15 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾರವೇಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಲುಬೇ ಾದಕೋಲುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಾಯಕರು
16 ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಯಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದನು.
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಳಗಳನು್ನ ತಂದು ಆನಂದಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

17 ಲೇವಿಯರು ಹೋಗಿ ಹೇ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಆ ಾಫನನೂ್ನ ಏ ಾನನನೂ್ನ
ಕರೆತಂದರು. ಹೇ ಾನನು ೕವೇಲನಮಗ. ಆ ಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನಮಗ. ಏ ಾನನು ಕೂ ಾಯನಮಗ.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರು. 18ಲೇವಿಯರ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಇತು್ತ. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಜೆಕಯರ್, ಬೇನ್, ಾಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ,
ಾಸೇಯ, ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ

ಲೇವಿಯರ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
19 ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಆ ಾಫ್ ಮತು್ತ ಏ ಾನ್ ಕಂಚಿನ ಾಳವನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 20ಜೆಕಯರ್,

ಅಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ
ಇವರುಗಳು ಅ ಾ ೕತ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 21ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ,
ಓಬೇದೆದೋಮ್, ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಜಜ್ಯ ಇವರುಗಳು ಶೆಮೀನೀತ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಇವರ ಾಯಂ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. 22 ಲೇವಿಯರ ಾಯಕ ಾದ ಕೆನನ್ಯನು ಾಯಕರ
ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತುಂ ಾ ಅನುಭವ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು.

23 ಬೆರಕ್ಯನು ಮತು್ತ ಎ ಾ ್ಕನನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಾಜಕ ಾದ
ಶೆಬನ್ಯ, ೕ ಾಫಾಟ್, ನೆತನೇಲ್, ಅ ಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್
ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ತುತೂ್ತರಿ
ಊದುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ
ಾವಲು ಾರ ಾದರು.
25 ಾವೀದನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಮುಖಂಡರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು

ಹೋದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 26 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 27 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆನನ್ಯನೂ
ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಾವೀದನೂ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಏ ೕದನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

28ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಊದಿದರು; ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು; ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
29 ಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳು

ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು. (ಇವಳು ೌಲನ ಮಗಳು.) ಾವೀದನು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡುವದನು್ನ
ಆಕೆ ಕಂಡಳು. ತನ್ನ ಗಂಡನಮೇಲೆಆಕೆಗಿದ್ದ ೌರವವು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ
ಾ ಾನ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವನೆಂದು ಆಕೆಯು ಅಂದುಕೊಂಡಳು.
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16
1ಲೇವಿಯರುಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದುಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನುನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ

ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
2 ಾವೀದನುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಬಳಿಕಯೆಹೋವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
3ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಖಜೂರ್ರವನೂ್ನ ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಾವೀದನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಜಕರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. 5 ದಲನೇ ಗುಂಪಿನ ಾಯಕರಿಗೆ ಆ ಾಫನು
ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಾಫನ ಗುಂಪಿನವರು ಾಳ ಾರಿಸಿದರು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ
ಾಯಕನು. ಬೇರೆ ಲೇವಿಯರು ಾರೆಂದರೆ: ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರು ಲೈರ್ ಮತು್ತ ಾಪ್ರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 6ಬೆ ಾಯನೂಯೆಹಜೀಯೇಲನೂಯೆಹೋವನಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂಊದುವ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 7ಈ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾವೀದನು
ಪ್ರಥಮ ಾರಿಗೆ ಆ ಾಫನಿಗೂ ಅವನ ಸೋದರರಿಗೂ ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
8ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಾಮದಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
9ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸಿರಿ.
10ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹಿಗಿ್ಗರಿ;

ಆತನ ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
11ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ;

ಾ ಾಗಲೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
12ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂತತಿಯವರೇ,

ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರೇ,
13ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.

ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವೆ.
15ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ.

ಆತನು ಆ ಆ ಗಳನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
16ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.

ಆತನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.
17ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.
18ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

ಆ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆತನು “ನಿಮಗೆಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ
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ಒಂದು ಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ ಹೋದರು.
21ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.
22ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜರಿಗೆ, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಬೇಡಿ;

ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
24ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
25ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಭಯಂಕರನು.
26 ಾಕೆಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಜಡಮೂತಿರ್ಗಳೇ.

ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.
27ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಮಹಿಮೆಗಳೂ

ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲವೂಸಂತೋಷವೂಇವೆ.
28ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರ ಾವಗಳುಯೆಹೋವನವೇಯೆಹೋವನವೇ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
29ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

30ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದು!
ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಬಲ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕದಲದು.

31ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಹಷಿರ್ಸಲಿ! “ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

32ಸಮುದ್ರವೂಅದರೊಳಗಿರುವದೆಲ್ಲವೂಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಹಷರ್ವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ.

33ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವಿಯಮರಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾನ ಾಡಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

34ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವದು.

35 “ರಕ್ಷಕ ಾದಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು;

ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸು;
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಾಡುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

36ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂಘನಹೊಂದಲಿ;
ನಿರಂತರವೂ ಕೊಂ ಾಡಲ್ಪಡಲಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ “ಆಮೆನ್”ಅಂದರು.
37 ಆಗ ಾವೀದನು ಆ ಾಫನನೂ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 38ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಇತರ
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ಅರವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರು
ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನುಯೆದುತೂನನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
39 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾವೀದನು

ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 40ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಯ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಇತರ ಾಜಕರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಾಡಿದರು.
41-42 ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿದು್ದ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು ಾ್ತ ಾಳ ಾರಿಸು ಾ್ತ
ಇತರ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆದುತೂನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.
43ಆ ಾಯರ್ವುಮುಗಿದಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಮನೆಗಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾವೀದನು

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

17
ಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿರುವೆ” ಎಂದನು.

2ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡು. ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
3ಆದರೆ ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರ ಾತು ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಂತು. 4ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,

“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವನು
ನೀನಲ್ಲ. 5-6 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ ಾನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ಾನು ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಯಕರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕುರುಬರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನೆಂದೂ
ನನಗೊಂದು ಆಲಯವನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.’

7 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಜನ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾನಿದೆ್ದನು; ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

9 ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಮರಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದರ
ನೆರಳಡಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು;ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಾಧಿಸರು. ದುಷ್ಟರುಮುಂಚಿನಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡರು. 10ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಲು ಾನು ಾಯಕರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು; ಾನು ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

“ ‘ನಿನ್ನಮನೆತನವನು್ನ ಾನು ಕಟು್ಟವೆನು. 11ನೀನುಸತು್ತ ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕರಬಳಿಸೇರಿ ಾಗ ಾನುನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 12 ನಿನ್ನ
ಮಗನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಂಶವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಆಳುವದು. 13 ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ
ಮಗನಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ನನ್ನ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ ನಿತ್ಯದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು;ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವುದು.’ ”
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15 ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ ತನಗೆ ದೊರೆತ ದಶರ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವರು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

16ಆಗ ಾವೀದನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,

“ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ.
ನೀನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 17 ನನ್ನ ವಂಶದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ. 18 ನೀನು ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಡಿರುವೆ. ಾನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಷೆ್ಟೕ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನೀನು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವೆ. 20ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡುವ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 21 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನೀನು ಇಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, ಅನ್ಯಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾದೆ!
23 “ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಆ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸು;ಅದು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 24ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಆಗ ಜನರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

25 “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನೀನು ಾತ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವೆನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
26 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ಸ್ವತಃ ನೀ ಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಇಂ ಾ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಡಿರುವೆ. 27 ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ

ಸಂತತಿಯವರು ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀ ಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು!” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

18
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾವೀದನ ಜಯ

1ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣ
ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

2 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು ಾವೀದನ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.

3 ಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹ ಾತಿನ
ತನಕ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಹದದೆಜರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಹದದೆಜರನಿಂದ ಾವೀದನು ಒಂದು ಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಾಹುತರನೂ್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹದದೆಜರನ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ
ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳನು್ನ ಎಳೆಯದಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ನೂರು ರಥಗಳನು್ನ
ಎಳೆಯಲು ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.
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5ಹದದೆಜರನಿಗೆ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ಯರು ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದನು. 6 ನಂತರ
ಅ ಾಮ್ಯರ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

7 ಹದದೆಜರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದನು. 8 ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಭತ್ ಮತು್ತ ಕೂನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಾಮ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇವುಗಳಿಂದಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದತೊಟಿ್ಟ, ಾಮ್ರದಕಂಬಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ
ಬೇರೆ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.

9 ಾವೀದನು ಹದದೆಜರನನು್ನ ಸದೆಬಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದ ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ ತೋವನು 10 ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಹದೋ ಾಮನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಾವೀದನು ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು.
ಹದದೆಜರನು ತೋವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು. ಹದೋ ಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಮತು್ತ
ಾಮ್ರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಾವೀದ ಾಜನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರಿಂದ, ೕ ಾಬ್ಯರಿಂದ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ,
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

12 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 13 ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾವೀದನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಾವೀದನಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು
14 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15ಚೆರೂಯಳ

ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಅವನ ಪ್ರ ಾನ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಲೇಖಕ ಾಗಿದು್ದ ಾವೀದನಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 16ಅಹೀಟೂಬನಮಗ ಾದ
ಚಾದೋಕನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಶವ್ಷನು ಲೇಖಕ ಾಗಿದ್ದನು.
17 ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆ ಾಯನು ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ. ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ಾವೀದನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

19
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾವೀದನ ಜನರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದು್ದ

1 ಾ ಾಷನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಅವನಮಗನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
2 ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ ಾನೂ
ದಯೆತೋರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನ
ಸೇವಕರು ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಯಕರು ಾನೂನನಿಗೆ, “ ೕಸ ಹೋಗಬೇಡ, ಾವೀದನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?
ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಲೂ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ ಅವರ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳ ಾಗದವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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5 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಇದನು್ನ ಅರಿತ ಕೆಲವರು
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಾವೀದನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವ
ತನಕ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

6 ಾವೀದನು ತಮಗೆ ಶತು್ರ ಾದನೆಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಾನೂನನು ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮೆಸೊ ಟೆಮಿ ಾದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಮದ ಾಕ ಮತು್ತ ಚೋ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಹುತರನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 7ಹೀಗೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಮೂವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ರಥಗಳಿಂದಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಸಜಾ್ಜದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದರು. ಾಕದ ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು ಮೇದೆಬ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದರು.
8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಸರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು.

10 ೕ ಾಬನು ರಣರಂಗವನು್ನ ವೀ ಸಿ ಾಗ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಸೈನ್ಯಗಳಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಒಂದು
ಗುಂಪು ಅವನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಅವನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಆಗ
ೕ ಾಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ರಣವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

11ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಅಬೆ್ಷ ೖಯನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮನು. ಈ
ಸೈನಿಕರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು. 12 ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ಷ ೖಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ಾವು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಅಂಜದೆ ನಮ್ಮ
ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿ ಾಗಿಯೂಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವು ಅವನೆದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು. 15 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರಿಗಿ ಓಡಿದರು. ಅಬೆ್ಷ ೖ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಅವರು ಪ ಾಯನಗೈದು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ೕ ಾಬನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು.

16 ಅ ಾಮ್ಯರು ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಸೋತುಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಶೋಫಕನು ಹದದೆಜರನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

17 ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಜನಕೂಡಿಸು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಅ ಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. 18ಅ ಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರು ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ
ಬೆನು್ನ ಾಕಿ ಓಡಿದರು. ಆ ದಿವಸ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಶೋಫಕನೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

19ಹದದೆಜರನು ಾನು ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಸಂ ಾನ ಾಡಿ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 20:1 644 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 21:6

20
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ೕ ಾಬನು ಾಶ ಾಡಿದು್ದ

1ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ೕ ಾಬನೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನ್ಯವು ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.

2 ಅದರ ಅರಸನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು
ಾರವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾವೀದನು
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಕೊಂಡನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. 3 ಾವೀದನು ರಬ್ಬದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಮರಕಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಮತು್ತ ಾರೆಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಾವೀದನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೈತ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
4ಇ ಾದಬಳಿಕಇಸೆ್ರೕಲರುಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಹುಷಯದವ ಾದ

ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬವನು, ದೈತ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಸಿಪೆ್ಪ ೖ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾದರು.

5 ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಾಯೀರನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗೊ ಾ್ಯತನ ತಮ್ಮ ಾದ ಲಹಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕೊಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನು ಗತ್
ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯಈಟಿಯು ಬಹು ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಕೈಮಗ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟೆಯಂತಿತು್ತ.

6ಇ ಾದನಂತರ ಇನೊ್ನಂದುಯುದ್ಧವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಗತ್ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಾದಪುರುಷನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ ರೆಫಾಯ ಾಗಿದ್ದನು. 7ಇವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಾಗ ಾವೀದನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನಮಗ ೕ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

8ಗತ್ಊರಿನ ರೆಫಾಯರನು್ನ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾವೀದನು ಾಪ ಾಡಿದನು

1 ಸೈ ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇತರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾನ್ ಪಟ್ಟಣ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. ಆಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ತಿಳಿಯುವದು”
ಅಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ೕ ಾಬನು, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನೂರುಪಟು್ಟ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಅರಸನೇ, ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಕೆ ಾಡಿಸಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕ ಾಬನು ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ೕ ಾಬನು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 5ಅರಸನಿಗೆ ಜನಗಣತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೊ್ನಂದು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಉಪ ೕಗಿಸುವವರು ಇದ್ದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಉಪ ೕಗಿಸುವವರಿದ್ದರು. 6 ೕ ಾಬನು ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವರನು್ನ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಾವೀದನ ಆ ಯು ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾಣಲಿಲ್ಲ;
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7ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಶಿ ಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ
8 ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕೇವಲ ಹುಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿ
ಾಪ ಾಡಿದೆನು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು”ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
9-10 ಾದನು ಾವೀದನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಾದನಿಗೆ, “ನೀನು ಾವೀದನಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಮೂರು ಶಿ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು’ ”ಅಂದನು.

11-12 ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ಶಿ ಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ. ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲ; ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಶರಣಾಗುವಿಕೆ; ಅಥ ಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಾಲ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಯು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬವದು;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಟಿ ಸಿಕಿ್ಕದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹತಿಸಿಬಿಡುವನು.’ ಾವೀದನೇ, ನನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಳುಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸು.”

13 ಆಗ ಾದನಿಗೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ಈಗ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ! ನನ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು
ನಿಧರ್ರಿಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ನಿಧರ್ರಿಸಲಿ.”

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಬಹು ೕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 15ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಾಶನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ
ದೂತನಿಗೆ, “ ಾಕು, ಇನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಅಂದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ
ಕಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

16 ಾವೀದನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ನಡುವೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ್ದನು. ಆಗ
ಾವೀದನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ ಬಗಿ್ಗ ನೆಲದಮೇಲೆಮುಖಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು
ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನು. ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದವನು ಾನೇ. ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ! ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ ಶಿ ಸು. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸುವ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
18ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾದನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ ಾವೀದನು ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ

ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಾದನು ಾವೀದನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಒ ಾರ್ನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

20 ಒ ಾರ್ನನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಬಡಿಯು ಾ್ತ ತಿರುಗಿನೋಡಿ ಾಗ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 21 ಾವೀದನು
ಒ ಾರ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಒ ಾರ್ನನು ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

22 ಾವೀದನು ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ನನಗೆ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಾರಿಬಿಡು. ಾನು ಇಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಯು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು”ಅಂದನು.

23ಆಗ ಒ ಾರ್ನನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂಅರಸನೂಆಗಿರುವಿ. ಈಕಣವನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ.
ನೀನು ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ನೇಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಪಶುವನೂ್ನ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
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24 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ನೋಡು, ಾನು ಅವಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್ಕ್ರಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಿ್ನಂದ ಾನು
ಪುಕ್ಕಟೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧ ಾರ್ಥರ್ ಾಗಿ ದೊರೆತದ್ದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

25 ಾವೀದನು ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ೌಂಡ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 26 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಅದರಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರಮೂಲಕ
ಾವೀದನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಬೆಂಕಿಯುಇಳಿದುಬಂದಿತು.

27ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
28ದೇವರು ತನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಾವೀದನು ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 29 ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎತ್ತರದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದನು. 30 ಾವೀದನುದೇವರಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಲುಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ

ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಖಡ್ಗ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದ ದೇವದೂತನಿಗೂ ಭಯಪಟ್ಟನು.

22
1ಆಗ ಾವೀದನು, “ದೇವರ ಆಲಯವೂ ಆತನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು”

ಅಂದನು.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನ ೕಜನೆ

2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವೀದನು ಬರಹೇಳಿ ಅವರಲಿ್ಲಂದ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ
ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ತ ಾರಿಸುವ ಕೆಲಸಅವರ ಾಗಿತು್ತ.
3 ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ಾಮ್ರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
4ಅಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರುಮರಗಳದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ತೂಯರ್ರು
ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನವರು ಆ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.

5 ಾವೀದನು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾ್ರಯದವನು; ಅವನು ಕಲಿಯ ಬೇ ಾದದು್ದ ಇನೂ್ನ
ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ದೇ ಾಲಯವುಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ೌಂದಯರ್ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ಯಸವು
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಆ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು.

6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಕರೆದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 7 ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು
ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದಿರುತಿ್ತೕ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ
ನೀನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 9 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸ ಾ ಾನ
ಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಅವನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಂತಿಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಉಂಟಾಗದು. ಅವನೇ ಸೊಲೊ ೕನನು.
ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು. 10ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರುವನು; ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು ಅವನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು; ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಆಳುವರು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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11 “ಮಗನೇ, ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನಗೆ
ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. 12 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ನೀನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾನವನು್ನ
ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. 13 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಾಗಿ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆಯಶಸು್ಸ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವುದು. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು;ಹೆದರಬೇಡ;
ಕಳವಳಪಡಬೇಡ.

14 “ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೂರು
ಾವಿರದ ಏಳುನೂರೈವತು್ತ ಟನ್ ಬಂ ಾರ, ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ತೂಕ
ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೂಡಿಸು. 15 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಬಡಗಿಗಳು ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ 16 ಬಂ ಾರದ
ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀನು ಕೆಲಸ
ಾ್ರರಂಭಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಆತನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಜನರೂ ಈ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ
ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟರಿ; ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇತರ
ಪವಿತ್ರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಸೇ ಾ ಾಯರ್

1 ಾವೀದನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 2 ಾವೀದನು ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನೂ್ನ ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ

ಕರೆದನು. 3 ಅವನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ
ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 4 ಾವೀದನು, “ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿಯೂ ಆರು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿಯೂ ಾನೂನು ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ 5 ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿಲೇವಿಯರು ಾಯಕ ಾಗಿಯೂಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಾನು
ಅವರಿ ಾಗಿವಿಶೇಷ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಅವುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಬೇಕು”ಅಂದನು.
6 ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ

ಮೆ ಾರೀಯರು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಲದವರು

7 ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬವರಿದ್ದರು. 8 ಲ ಾ್ದನನಿಗೆ ಮೂವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ದಲನೆ ಮಗನು ಯೆಹೀಯೇಲ್. ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಜೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ೕವೇಲ್. 9 ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶೆಲೋ ೕತ್, ಹಜೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ

ಾ ಾನ್. ಈಮೂವರು ಲ ಾ್ದನನ ಸಂತತಿಯವರಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದರು.
10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯಹತ್, ಜೀಜ, ಯೆಯೂಷ್
ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ. 11ಯಹತನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಜೀಜನು ಎರಡನೆಯವನು. ಯೆಯೂಷನಿಗೂ
ಬೆರೀಯನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವೆಂದು
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು.
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ಕೆ ಾತನ ಕುಲದವರು
12 ಕೆ ಾತನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಚರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 13 ಅ ಾ್ರಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ೕಶೆ.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಧೂಪ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

14 ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಲೇವಿಕುಲದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
15 ೕಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, 16 ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಶೆಬೂವೇಲ. 17ಎಲೀಯೆಜರನಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ರೆಹಬ್ಯ. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆಬೇರೆ
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

18ಇಚಾ್ಹರನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಶೆಲೋ ೕತ್.
19 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರೀಯ. ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಯಹಜೀಯೇಲನು
ಮೂರನೆಯಮಗ. ಯೆಕ ಾ್ಮಮನು ಾಲ್ಕನೆಯಮಗ.

20ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೀಕ; ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಅವನ ಎರಡನೆಯಮಗ.

ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಲದವರು
21ಮಹಿ್ಲೕಮತು್ತ ಮೂಷೀಮೆ ಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಮಹಿ್ಲೕಯಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಕೀಷ್. 22 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರವೇ
ಇದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆ ಾದರು. ಕೀಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವರ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಮೂಷಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ
ಯೆರೇ ೕತ್. ಅವನಿಗೆಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಲೇವಿಯರ ಕೆಲಸ

24 ಇವರೇ ಲೇವಿಯರ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೇ ಆ ಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾನರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಾತ್ರ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

25 ಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿರಂತರವೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದಿರು ಾ್ತನೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊರುವ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

27 ಾವೀದನಕೊನೇಆ ಯಪ್ರ ಾರಲೇವಿವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡುಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು.

28 ಲೇವಿಯರು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳವನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಳೆದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿರುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 31 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ
ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಲೇ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಹೀಗೆ
ಲೇವಿಯರು ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆರೋನನ ಕುಲದವರೂ ಆಗಿದ್ದ ಾಜಕರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.
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24
ಾಜಕರ ವಗರ್ಗಳು

1 ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರು ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ,
ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 2 ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯುವ
ದಲೇ ತೀರಿಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್
ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. 3 ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಕುಲದ ಾಜಕರನು್ನ ಾವೀದನು

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್ ಾಜಕರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಎರಡು ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಚಾದೋಕನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಈ ಾ ಾರನ

ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು. 4 ಈ ಾ ಾರನ ಸಂತತಿಗಿಂತಲೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿ ಾಯಕರಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಾಯಕರಿದ್ದರು. 5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಕೆಲವರನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು;
ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು.

6 ನೆತನೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನು ಲೇಖಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಶೆ ಾಯನು ಲೇವಿ ಸಂತತಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಬರೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕನ, ಅಹೀಮೆಲೆಕನಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ

ಬರೆದನು. ಪ್ರತಿಸಲಚೀಟು ಾಕಿಒಬ್ಬನನು್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿ ಾಗಅವನಹೆಸರನು್ನ ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದನು. ಹೀಗೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ಾವ ಾವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈರೀತಿ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.

7 ದಲನೆಯವಗರ್ಯೆಹೋ ಾರೀಬನದು.
ಎರಡನೆಯವಗರ್ಯೆ ಾಯನದು.
8ಮೂರನೆಯವಗರ್ ಾರೀಮನದು.
ಾಲ್ಕನೆಯವಗರ್ ಸೆ ೕರೀವುನದು.

9ಐದನೆಯವಗರ್ಮಲಿ್ಕೕಯನದು.
ಆರನೆಯವಗರ್ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನದು.
10ಏಳನೆಯವಗರ್ ಹಕೊ್ಕೕಚನದು.
ಎಂಟನೆಯವಗರ್ ಅಬೀಯನದು.
11ಒಂಭತ್ತನೆಯವಗರ್ಯೆಷೂವನದು.
ಹತ್ತನೆಯವಗರ್ ಶೆಕನ್ಯನದು.
12ಹನೊ್ನಂದನೆಯವಗರ್ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನದು.
ಹನೆ್ನರಡನೆಯವಗರ್ ಾಕೀಮನದು.
13ಹದಿಮೂರನೆಯವಗರ್ ಹುಪ್ಪನದು.
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯವಗರ್ ಎಷೆ ಾಬನದು.
14ಹದಿನೈದನೆಯವಗರ್ ಬಿಲ್ಗನದು.
ಹದಿ ಾರನೆಯವಗರ್ ಇಮೆ್ಮೕರನದು.
15ಹದಿನೇಳನೆಯವಗರ್ ಹೇಜೀರನದು.
ಹದಿನೆಂಟನೆಯವಗರ್ ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನದು.
16ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯವಗರ್ ಪೆತಹ್ಯನದು.
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಗರ್ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನದು.
17ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯವಗರ್ ಾಕೀನನದು.
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯವಗರ್ ಾಮೂಲನದು.
18ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವಗರ್ ದೆ ಾಯನದು.
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ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ವಗರ್ ಾಜ್ಯನದು.

19ಈವಗರ್ದವರನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲುಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಇವರುಆರೋನನ
ಆ ಾಧ ಾ ಪದ್ದತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಧ ಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಇತರ ಲೇವಿಯರು
20ಲೇವಿಕುಲದ ಇತರ ಸಂತತಿಯವರು:

ಅ ಾ್ರಮನ ಸಂತತಿಯ ಶೂ ಾಯೇಲ.
ಶೂ ಾಯೇಲನ ಸಂತತಿಯಯೆಹೆ್ದ ಾಹ.
21ರೆಹಬ್ಯನ ಸಂತತಿಯಇಷಿ್ಷೕಯ. (ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.)
22ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂತತಿಯ ಶೆಲೋ ೕತ್. ಶೆಲೋ ೕತನ ಕುಟುಂಬದಯಹತ.
23ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ದಲನೆಯವನುಯೆರೀಯ;
ಎರಡನೆಯಮಗಅಮಯರ್;
ಮೂರನೆಯಮಗಯಹಜೀಯೇಲನು;
ಾಲ್ಕನೆಯಮಗಯೆಕ ಾ್ಮಮ.

24ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನಮಗನು ಮೀಕ.
ಮೀಕನಮಗ ಾಮೀರ್.
25ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಮೀಕನ ಸೋದರ.
ಇಷಿ್ಷೕಯನಮಗ ಜೆಕಯರ್.
26ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯಮಹಿ್ಲೕ,
ಮೂಷೀಮತು್ತ ಾಜ್ಯ.
27 ಾಜ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಬೆನೋ,
ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ಮತು್ತ ಇಬಿ್ರೕ.
28ಮಹಿ್ಲೕಯಮಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್.
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
29 ಕೀಷನಮಗ ಾದಯೆರಹೆ್ಮೕಲ.
30ಮೂಷೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದಮಹಿ್ಲೕ,
ಏದೆರ್ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ್.

ಇವರೆಲ್ಲರು ಲೇವಿಕುಲದವರ ಾಯಕರುಗಳು. ಇವರನು್ನ ಆ ಾ ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ
ಾಡ ಾಯಿತು. 31 ಇವರನು್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಆರೋನನ

ಸಂತತಿಯವರೂ ಾಜಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಚೀಟು ಾಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ, ಚಾದೋಕನ, ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರ ಎದುರಿಗೆ ಚೀಟು ಾಕಿದರು. ಹಿರಿಯ ಅಥ ಾ ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳೆನ್ನದೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚಿದರು.

25
ಾಯಕವೃಂದ

1 ಾವೀದನೂ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದರು.
ಆ ಾಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್. ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದೇ ಇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ:
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2 ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ: ಜಕೂ್ಕರ, ೕಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ ಮತು್ತ ಅಶರೇಲ, ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು
ಆ ಾಫನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಾಫನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ನೀಡಿದನು.

3ಯೆದುತೂನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ: ಗೆದಲ್ಯ, ಜೇರಿ, ಯೆ ಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಮತಿ್ತತ್ಯ. ಒಟು್ಟ
ಅವನ ಆರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಯೆದುತೂನನೊಂದಿಗೆ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

4 ಹೇ ಾನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಯನವೃಂದದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಬುಕಿ್ಕೕಯ,
ಮತ್ತನ್ಯ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೂ ಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ; ಹನನ್ಯ, ಹ ಾನೀ, ಎಲೀ ಾತ,
ಗಿದ್ದಲಿ್ತ ಮತು್ತ ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್; ಷೆ್ಬ ಾಷ,ಮಲೊ್ಲೕತೀ,ಹೋತೀರ್ಮತು್ತ ಮಹಜೀ ೕತ್.
5 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇ ಾನನು ಾವೀದನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ
ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಮೂವರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.

6 ಹೇ ಾನನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರು ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಅವರೂ ಅವರ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತೆ್ತಂಟು
ಮಂದಿ ಾಯಕರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 8 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲು ಚೀಟು ಾಕಿ ನೇಮಕ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾವ ಪಕ್ಷ ಾತವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಉ ಾ ಾ್ಯಯರು, ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ಗಳು ಎಂಬ ಬೇಧ ಾವವಿಲ್ಲದೆ

ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಆ ಾಫ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಗೆದಲ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
10ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಜಕೂ್ಕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
11 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗಿ, ಇಚಿ್ರೕಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
12ಐದನೆಯ ಾಗಿ, ನೆತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
13ಆರನೆಯ ಾಗಿ, ಬುಕಿ್ಕೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
14ಏಳನೆಯ ಾಗಿ,ಯೆಸರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
15ಎಂಟನೆಯ ಾಗಿ,ಯೆ ಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
16ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಾಗಿ,ಮತ್ತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
17ಹತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಾಗಿ, ಅಜರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ.

19ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಹಷಬ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
20ಹದಿಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಶೂ ಾಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿ.
21ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗಿ,ಮತಿ್ತತ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
22ಹದಿನೈದನೆಯ ಾಗಿ,ಯೆರೆ ೕತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
23ಹದಿ ಾರನೆಯ ಾಗಿ, ಹನನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
24ಹದಿನೇಳನೆಯ ಾಗಿ, ಷೆ್ಬ ಾಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
25ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಾಗಿ, ಹ ಾನೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
26ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ಾಗಿ,ಮಲೊ್ಲೕತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
27ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಎಲೀ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
28ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ಾಗಿ, ಹೋತೀರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
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29ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಮಹಜೀ ೕತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ.

31 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ಾಗಿ, ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ.

26
ಾ್ವರ ಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು

1 ಕೋರಹಿಯವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ:

ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. (ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನು ಕೋರಹಿಯನ ಮಗ. ಕೋರಹಿಯನು
ಆ ಾಫನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು.) 2 ಜೆಕಯರ್ನು ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ದಲನೆಯ ಮಗ;
ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯಮಗ; ಜೆಬದ್ಯನು ಮೂರನೆಯಮಗ; ಯತಿ್ನಯೇಲನು ಾಲ್ಕನೆಯ
ಮಗ; 3ಏ ಾಮನು ಐದನೆಯಮಗ; ಯೆಹೋ ಾನನು ಆರನೆಯಮಗ; ಮತು್ತ ಎಲೈಹೋಯೇನೈ
ಏಳನೆಯಮಗ.

4 ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು: ಶೆ ಾಯನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗ; ಎರಡನೆಯವನು
ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್; ಮೂರನೆಯವನು ೕ ಾಹ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಾ ಾರ್, ಐದನೆಯವನು
ನೆತನೇಲ್; 5 ಆರನೆಯವನು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ; ಏಳನೆಯವನು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್; ಎಂಟನೆಯವನು
ಪೆಯುಲೆ್ಲತೈ. ದೇವರು ಓಬೇದೆದೋಮನನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 6 ಶೆ ಾಯನಿಗೂ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಶೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ, ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್,
ಎ ಾ್ಜ ಾದ್, ಎಲೀಹು ಮತು್ತ ಸಮಕ್ಯ. ಎ ಾ್ಜ ಾದನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಶಲ ಕಮಿರ್ಗಳು. 8 ಈ
ಎ ಾ್ಲಜನರೂ, ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಒಳೆ್ಳಯ
ಅನುಭವಸ್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂತತಿಯವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಅರವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ.

9ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬ ಾಢ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಒಟು್ಟ ಹದಿನೆಂಟು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದರು.

10 ಮೆ ಾರೀ ಕುಲದವರ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಹೋಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಮಿ್ರ. (ಇವನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದನು.) 11 ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ; ಮೂರನೆಯವನು ಟೆಬಲ್ಯ. ಾಲ್ಕನೆಯ
ಮಗನು ಜೆಕಯರ್. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇದ್ದರು.

12 ಇವರೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇತರರಂತೆಯೇ
ಇವರೂ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 13ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಾ್ವರದ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

14 ಶೆಲೆಮ್ಯನಿಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು; ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ
ದೊರೆಯಿತು. ಇವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಕೆಲಸ
ದೊರೆಯಿತು. 16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರಿಗೆ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮತು್ತ ಮೇ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು.
ಾವಲು ಾರರು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 17ಪ್ರತಿದಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆರು

ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ದ ಣದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಇಬ್ಬರು ಲೇವಿಯರು
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ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗೆ ಾವ ಾಗಿದ್ದರು. 18 ಪಶಿ್ಚಮದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಾವಲು ಾರರಿದ್ದರು.
19 ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಾಯಲು ಇಬ್ಬರು ಾವಲು ಾರರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರೆ ಾ್ಲ
ಾ್ವರ ಾಲಕರ ತಂಡಗಳು. ಇವರು ಕೋರಹಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯವಂಶದವರು.

ಖಜಾಂಚಿಗಳುಮತು್ತ ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
20 ಅಹೀಯನು ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ

ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಇವನು
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

21 ಲ ಾ್ದನ್ಯನು ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೀಯೇಲೀಯು ಲ ಾ್ದನ್ ಕುಲದ
ಾಯಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು. 22 ಯೆಹೀಯೇಲೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕವೇಲ. ಇವರು ಸಹ ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

23 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಇವರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಬೇರೆ
ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

24ಶೆಬೂವೇಲನು ದೇ ಾಲಯದಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗ. ಗೇಷೋರ್ಮನು ೕಶೆಯ ಮಗ. 25 ಶೆಬೂವೇಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗ ಾದ ರೆಹಬ್ಯ; ರೆಹಬ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ; ಯೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾವ್; ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ ಜಿಕಿ್ರೕ; ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲೋ ೕತ್.

26 ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಶೆಲೋ ೕತನೂ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದರು. 27 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದ್ದ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಎತಿ್ತಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 28 ಶೆಲೋ ೕತ್
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನೂ
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನೂ ದೇವರಿಗೆಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.

29 ಕೆನನ್ಯನು ಇಚಾ್ಹಯರ್ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆನನ್ಯನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿಯೂ
ಾನೂನು ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. 30 ಹಷಬ್ಯನು
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೂ ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೂ ಅರಸನ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಹಷಬ್ಯನ
ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಒಂದು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಾಮಥ್ಯರ್ ಾಲಿಗಳಿದ್ದರು. 31 ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಸಂ ಾನದ ಚರಿತೆ್ರಗನು ಾರ ಾಗಿಯೆರೀಯನು ಅವರ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಾಖಲೆ ಾಡಲು
ಆ ಯಿತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಜೇರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಮಂದಿ ಅನುಭವ ಾಲಿಗ ಾದ ಾಮಿರ್ಕರು ದೊರಕಿದರು. 32 ಯೆರೀಯನಿಗೆ ಎರಡು ಾವಿರದ
ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬ ಾಢ್ಯರೂ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾಯಕರುಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ನೇಮಕ ಾಡಿದನು.

27
ಸೈನಿಕ ತಂಡಗಳು
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1ಅರಸನಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರಪಟಿ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ತಂಡದವರು,ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳುಮತು್ತ ಇತರಅಧಿ ಾರಿಗಳುವಷರ್ದಆ ಾ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಡದಸರದಿಯಪ್ರ ಾರ
ಅರಸನವಿವಿಧಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರಪುರುಷರಿದ್ದರು.

2 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ತಂಡಕೆ್ಕ ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು
ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 3 ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆರೆಚನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

4ಎರಡನೆಯತಿಂಗಳಿನಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಅಹೋಹೀಯ ಾದದೋದೈ. ಮಿಕೊ್ಲೕತ್ಎಂಬವನುಈತಂಡದ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ದೋದೈನ ತಂಡದಲಿ್ಲದ್ದರು.

5 ಮೂರನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಬೆ ಾಯ. ಇವನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳು ಇದ್ದರು.
6ಮೂವತು್ತ ವೀರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಬೆ ಾಯನೇ ಇವನು. ಬೆ ಾಯನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬೆ ಾಯನಮಗ ಅಮಿ್ಮೕಜಾ ಾದನು ಬೆ ಾಯನ ತಂಡದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಾಲ್ಕನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿಯು ಅ ಾಹೇಲ. ಇವನು ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದ ಸೈನ್ಯದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ೕ ಾಬನ ಸೋದರ. ಇವನ ನಂತರ ಅ ಾಹೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಬದ್ಯನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾದನು. ಅ ಾಹೇಲನ ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

8 ಐದನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ಶಮೂ್ಹತ. ಇವನು ಇಜಾ್ರಹ್ಯನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ವಷರ್ದ
ಐದನೆಯತಿಂಗಳಿನಸೈನ್ಯದಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನಕೈಕೆಳಗೆಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

9ಆರನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಐರನು. ಇವನು ವಷರ್ದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ತೆಕೋವನದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

10ಹೆಲೆಚನು ಏಳನೆಯಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ. ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಂತತಿಯ ಪೆಲೋನ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

11 ಎಂಟನೆಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಬ್ಬಕೈ. ಇವನು ಹುಷ ಊರಿನ ಜೆರಹನ ಸಂತತಿಯವನು.
ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. ಇವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

12ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಅಬೀಯೆಜೆರ್. ಇವನು ಅನತೋತ್ಊರಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು.
ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

13 ಹತ್ತನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಮಹರೈ. ಇವನು ನೆಟೋಫದ ಜೆರಹನ ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

14 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಪಿ ಾ್ರತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ. ಇವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಪಿ ಾ್ರತೋನ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು. ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

15 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಹೆಲೆ್ದ ೖ. ಇವನು ನೆಟೋಫ ಊರಿನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂತತಿಯವನು.
ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಕುಲಪ್ರ ಾನರು
16ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ:
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ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಎಲೀಯೆಜರ್.
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಕನಮಗ ಾದ ಶೆಫಟ್ಯ.
17ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನಮಗ ಾದ ಹಷಬ್ಯ.
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್.
18ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು ( ಾವೀದನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲೊ್ಲಬ್ಬನು.)
ಇ ಾ್ಸ ಾರರಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೇಲನಮಗ ಒಮಿ್ರ.
19ಜೆಬೂಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯ.
ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಿ್ರೕಯೇಲನಮಗ ಾದಯೆರೀ ೕತ್.
20ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಜ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹೊಷೇಯನು.
ಪಶಿ್ಚಮಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯನಮಗ ೕವೇಲ್.
21ಪೂವರ್ಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನಮಗ ಇದೊ್ದೕ.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನಮಗಯಗಸೀಯೇಲ್.
22 ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೋ ಾಮನಮಗ ಅಜರೇಲ್.
ಇವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು.
ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ

23ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾ್ರಯದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಾತ್ರ ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿದನು. 24ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಾಯರ್
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಾವೀದನ ಚರಿ ಾ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನ ಆಡಳಿತ ವಗರ್ದವರು
25ಅರಸನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದವರ ಪಟಿ್ಟ:

ಅದೀಯೇಲನಮಗ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್ ಾಜನಉ ಾ್ರಣಗಳ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ, ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಗೋಪುರಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

26 ಕೆಲೂಬನಮಗ ಾದ ಎಜಿ್ರೕಯು ಾಜನ ವ್ಯವ ಾಯ ಾರರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
27 ಾ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಾಜನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಶಿಪಿ್ಮೕಯದ ಜಬಿ್ದೕಯು ಾಜನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದ ಾ್ರ ಾರಸದ ಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

28 ಗೆದೆರಿನ ಾ ಾ್ಹ ಾನ್ ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಮತು್ತ ಸಿಖ ರ್ ಮರಗಳ
ತೋಪುಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾಷನು ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

29 ಾರೋನಿನ ಶಿಟೆ್ರ ೖಯು ಾರೋನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಾಜನ ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡುಗಳ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಅದೆ್ಲ ್ಯಯ ಮಗ ಾದ ಾಫಾಟನುತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜನ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

30 ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾದ ಓಬೀಲನು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇರೊನೋತ್ಯ ಾದ
ಯೆಹೆ್ದಯು ಾಜನ ಕತೆ್ತಗಳ ಹಿಂಡಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

31ಹಗಿ್ರೕಯ ಾದ ಾಜೀಜನು ಾಜನ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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32 ಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಲನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಅಹೀತೋಫೆಲನು
ಾಜನ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಹೂಷೈ ಾಜನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಅಕೀರ್ಯ
ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದವನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ತರು ಾಯ ಾಜನ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾದರು. ಾಜನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ೕ ಾಬನು
ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

28
ದೇ ಾಲಯದ ನ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ ಅಂದರೆ ಕುಲಪ್ರ ಾನರನು್ನ,
ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಮ ಾಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಾಜನಿಗೂ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ; ಾಜನ
ಪ್ರಮುಖಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ;ಬಲಿಷ್ಠಯುದ್ಧವೀರರನು್ನಮತು್ತ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾದಸೈನಿಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆಸಿ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು.

2 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ನಿಂತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ೕಗ ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಾದಪೀಠ ಾಗಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಕಿದೆನು. 3ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ರಣವೀರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು
ಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಕುಲದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
5ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ನನ್ನ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಇಸೆ್ರೕಲ್,
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನುದೇ ಾಲಯವನು್ನಮತು್ತ ಅದರಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು; ಾನು ಅವನಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. 7 ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಹೀಗೆಯೇಮುಂದುವರಿದರೆ ಾನು ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು’ ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8“ ಾನು ದೇವರಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಯೂಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಮುಂದೆಯೂನಿಮಗಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಇದರ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.

9 “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರನು್ನ ನೀನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅರಿತುಕೋ.
ನೀನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸು. ದೇವರು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೃದಯ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ
ಆತನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. 10 ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಲಗೊಂಡು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು.”

11 ಆ ಬಳಿಕ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ದೇ ಾಲಯ ಮತು್ತ ಅದರ ಮಂಟಪ, ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳು, ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ, ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳು
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ಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನದಮಂದಿರದ ನ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 12ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದ ನ ಯನು್ನ
ಾವೀದನು ತ ಾರಿಸಿದ್ದನು. ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಗಳಗಳ ನ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳ
ನ ಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಕೋಣೆಗಳ ೕಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನ ಗಳನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಾಜಕರ
ತಂಡದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದ ಆ ಾಧ ಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾವೀದನುವಿವರಿಸಿದನು. 14ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ಬೇ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
15 ಬಂ ಾರದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ
ನ ಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ದೀಪ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಸಹ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಡುವ ಮೇಜನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಎಷು್ಟ
ಬಂ ಾರ ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡುವ ಮೇಜಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಸಹ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. 17 ಮುಳು್ಳಚಮಚ, ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾಗುವ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಬೇ ಾದ
ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ
ತ ಾರಿಸಲು ನ ಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
19 ಆಮೇಲೆ ಾವೀದನು, “ನ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾಗರ್ದಶರ್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ನ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾನು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಧೈಯರ್ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ ಮತು್ತ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸು. ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು
ಭಯಪಡುವ ಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ಆಲಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಡುವಂತೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 21 ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ತಂಡಗಳು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅನುಭವಸ್ಥ ಾದ ಾಮಿರ್ಕರು
ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

29
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆ

1 ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾವೀದನು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇ ಾದ ಾನವು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವು ಅತಿ ಘನ ಾದದು್ದ. ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವು

ಮನುಷ ್ಯರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ. ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 2ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲುಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತ ಾರಿಸಬೇ ಾದ
ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆಯೇ ಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ
ಾಮ್ರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಕಬಿ್ಬಣದವಸು್ತಗಳಿಗೆಬೇ ಾಗುವ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;ಮರದಿಂದ ಾಡುವ
ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಮರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಬೇ ಾದ
ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಹೊಳೆಯುವ ಾ ಾಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನು್ನ, ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಾಲುಗಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾನು



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 29:4 658 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 29:16

ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾನು ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ನೂರಹತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಓಫೀರಿನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಬೇ ಾದ ಇನೂ್ನರರವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ 5 ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ತ ಾರಿಸಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಇದರ ಾಜೂಕು ಕೆಲಸ ಾಡುವ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರು, ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು,
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಒಟು್ಟ ನೂರತೊಂಭತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬಂ ಾರ,
ಮುನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತೆದು ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರನೂರ ಎಪ್ಪತೆದು ಟನ್ ತೂಕದ ಾಮ್ರ ಮತು್ತ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರೈವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದ ೕ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಗೇಷೋರ್ನ್
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರುಗಳು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು;ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು.

ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಾ್ರಥರ್ನೆ
10 ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.

11ಯೆಹೋವನೇ,ಮಹತ್ವ, ಾಮಥ್ಯರ್,ಮಹಿಮೆ, ಜಯಮತು್ತ ೌರವಗಳು ನಿನ್ನವೇ ಆಗಿವೆ.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನದೇ.
ನೀನೇ ಅದರ ಶಿರಸು್ಸ;ಅದ ಾ್ನಳು ಾತನೂ ನೀನೇ.

12 ೌರವವೂಐಶ್ವಯರ್ವೂನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಹೊರಡುವವು.
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಆಳು ಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಾಹುಗಳಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ವು ತುಂಬಿವೆ.
ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಮ ಾಪುರುಷರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲಯೇ.

13ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

14 ಾವು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವಸು್ತಗಳು ನನಿ್ನಂ ಾಗಲಿಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಂ ಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು.
ನಿನಿ್ನಂದ ಾವು ಹೊಂದಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

15 ಾವು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;

ಾಟಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತೆ ಾವುಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಾವು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.
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ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು;
ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು.

17ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆ.
ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡು ಾಗ ನೀನು
ಸಂತೋಷಪಡುವೆ.

ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ಶುದ್ಧಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಇಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವಯಿಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ,
ಇ ಾಕಮತು್ತ ಾಕೋಬರ ದೇವರು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಸರಿ ಾಗಿ ೕಜನೆ ಾಕುವಂತೆ ಸ ಾಯಿಸು.
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಸ ಾಯಿಸು.

19ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಆ , ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಮಂದಿರ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವೆನ ಾ್ಲ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡು.”

20 ನೆರೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಾವೀದನು, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. ಆಗ
ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಲೆ ಾಗಿ ದೇವರನೂ್ನ ಅರಸನನೂ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ

21 ಮರುದಿವಸ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಒಂದು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳು, ಒಂದು ಾವಿರ ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ಾವಿರ ಆಡುಗಳು ಮತು್ತ
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. 22 ಆ ದಿವಸ
ಸೇರಿಬಂದ ಜನರುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಉ ಾ್ಲಸಿಸಿದರು.
ಅವರು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಚಾದೋಕನನು್ನ

ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿಯೂಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.
23 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬದ ಾಗಿ ಾಜ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
24 ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರು, ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. 25ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿದ್ದಷು್ಟ ೌರವವೂ
ವೈಭವವೂಇರಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನಮರಣ
26-27 ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನು

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾಲನೆ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 28 ಅವನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವ
ಸ ಾ್ಮನಗಳು ದೊರೆತವು. ಅವನ ನಂತರಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

29 ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯತನಕ ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಶಿರ್ ಾದ
ಸಮುವೇಲ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ ಾದ ಾದ್ ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
30ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನು ಾಡಿದಎ ಾ್ಲ ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನಪ ಾಕ್ರಮಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ
1 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅರಸ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದನು.
2-3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುಲಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. 4 ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವೀದನು

ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು;
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. 5 ಊರೀಯ ಮಗನೂ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ
ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು. 6 ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೋಗಿ ಅದರಮೇಲೆ
ಒಂದು ಾವಿರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

7ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದಶರ್ನ ನೀಡಿ, “ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ
ತೋರಿ ಅವನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 9 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ
ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ಅದರಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ತುಂಬಿ ಾ್ದರೆ.
10ಈ ಜನರನು್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಳುವ ಾಗೆ ನನಗೆ ಾನವನೂ್ನ ವಿವೇಕವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ
ೌರವವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು ಎಂ ಾಗಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ಆಳಲು ಬೇ ಾದ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ
ಆಡಳಿತ ನಡಿಸು ಾಗ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿರುತಿ್ತೕ. 12 ಾನು
ನಿನಗೆ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಇಂ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ಗ ಾಗಲಿ
ಘನತೆ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾವ ಾಜನಿಗೂ ಇಂ ಾ ಘನತೆ ಮತು್ತ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧ ಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮೇಲೆ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡದು್ದ
14 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾಹುತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವುಗಳನು್ನ
ರಥಗಳನಿ್ನಡುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 15ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನುಅ ಾರ ಾದಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದನು.
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ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತ ೕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿದ್ದವು.
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು. ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಜಾಲಿಮರಗಳು ಹೇರಳ ಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವ ಾರುಮರಗಳೂ ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು. 16 ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ
ಕೂ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಾಡಿದನು.
17 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಖರೀದಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಅರಸರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸರಿಗೂ ಾರಿದರು.

2
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಜಿಸಿದನು.
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿದನು. 2ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರನೂ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಕಲಿ್ಲನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಕಲು್ಲಕುಟಿಕರನೂ್ನ ಇವರಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿಮೂರು ಾವಿರದಆರುನೂರುಮಂದಿಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು.

3 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ತೂರ್ ದೇಶದ ಾಜನೂ ಆದ ಹೂ ಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು
ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇ ಾದ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ನೀನು
ಒದಗಿಸಿದಂತೆಯೇ ನನಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 4 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮದ
ಘನತೆ ಾಗಿ ಾನು ಒಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿರುವೆನು. ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕುವೆವು; ವಿಶೇಷ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವೆವು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ
ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.

5 “ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾನು ಮಹ ಾ್ತದ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. 6 ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ,
ಆ ಾಶವೂಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂ ಆತನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಿಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು ಧೂಪ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

7 “ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಪಳಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ
ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ ವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನೇಯುವುದೂ ಗೊತಿ್ತರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. 8ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ
ದೇವ ಾರು, ತು ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧಮರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಲೆಬನೋನಿನ
ಮರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರೆಂಬುದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವಸ್ಥ ಸೇವಕರಿಗೆಸ ಾಯ
ಾಡಲು ನನ್ನ ಸೇವಕರೂಬರುವರು. 9 ಾನು ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವುದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂಅಂದ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮರ ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 10 ನಿನ್ನ ಜನರು ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಗಿಸುವ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

11ಅದಕೆ್ಕ ಹೂ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪತ್ರದಮೂಲಕ ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು,
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“ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. 12ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನು
ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾನವುಳ್ಳ ಮಗನನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಾನವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ
ಮತು್ತ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 13 ಾನು ಹೂ ಾ ಾಬೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಅನುಭವ ಾಲಿ ಾದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 14ಅವನ ಾಯಿಯು ಾನ್
ಕುಟುಂಬದವಳು, ತಂದೆಯು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ
ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಚತುರನು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಲಿನಿನ್ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ
ಅವನು ಾಡಿಕೊಡುವನು. ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಲಸ
ಾಡುವನು.
15 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ

ನೀಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. 16 ಾವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ತೇಲಿಬಿಡುವೆವು. ಅವು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ತಲುಪಿ ಾಗ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ
ರ ಾನಿಸು.”
17ಆಮೇಲೆಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನ

ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಈ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಪರದೇಶದವರಿದ್ದರು. 18ಅವರಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೊರೆಹೊರುವದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು; ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದನು; ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಾಮಿರ್ಕರಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದನು.

3
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು

1 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ೕರೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣ ಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿದ್ದನು. 2ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯವಷರ್ದಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

3 ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಉದ್ದಳತೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ: ಉದ್ದ ಅರವತು್ತ ಳ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ.
ದೇ ಾಲಯದ ಅಳತೆ ಾಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಳೆಯ ಳದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
4ದೇ ಾಲಯದಮುಂದುಗಡೆಯಿದ್ದ ಮಂಟಪವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ.
ಮಂಟಪದ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ದೊಡ್ಡ
ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಸರಪಣಿಗಳೂ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 6 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಪವರ್ಯಿಮ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 7 ದೇ ಾಲಯದ
ಗೋಡೆಯ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆಲಯದ ತೊಲೆ,
ಹೊಸಿ್ತಲು, ಗೋಡೆ, ಕದ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.

8 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ದೇ ಾಲಯದಅಗಲದಷೆ್ಟೕ ಅದು ಅಗಲವಿತು್ತ. ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
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ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಆ ಬಂ ಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಟನ್ ತೂಕವಿತು್ತ. 9 ಬಂ ಾರದ
ಳೆಗಳ ತೂಕ ಅಧರ್ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ಸೊಲೊ ೕನನುಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ

ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 11 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು

ಐದೈದು ಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಒಟು್ಟ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ. ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು
ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿತು್ತ;ಅದರಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯುಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯರೆಕೆ್ಕಯನು್ನ ಾಗಿತು್ತ. 12ಅಂತೆಯೇ
ಎರಡನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಹೀಗೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು
ನಿಂತಿದ್ದವು.

14 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ನೀಲ, ಧೂಮ್ರ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದಪರದೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿಅದರಮೇಲೆಕೆರೂಬಿಯರಚಿತ್ರವನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಡಿಸಿದನು.
15 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೆದು ಳ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಾಗ ಐದು ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 16 ಅವನು ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. ಅವನು ನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ತೂಗು ಾಕಿದನು. 17ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಾಕೀನ್ ಎಂತಲೂ ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂತಲೂ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

4
ದೇ ಾಲಯದ ವಸು್ತಗಳು

1ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ; ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳಅಗಲ;ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2ಅವನುಎರಕಹೊಯ್ದ ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಇದು ದುಂ ಾ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಾಯಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ ಳ

ಅಗಲವಿತು್ತ; ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ ಳ; ಎತ್ತರ ಐದು ಳ. 3 ಆ ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಎರಕ
ಹೊಯು್ಯ ಾಗ ಅದರ ಾಯಿಯ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋರಿಯ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಹತು್ತ
ಳಎರಕಹೊಯಿ್ಸದನು. 4ಆಬೃಹ ಾ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡುದೊಡ್ಡ ಎರಕದಹೋರಿಗಳಮೇಲೆ

ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲಮೂರು ಹೋರಿಗಳುಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೂಮೂರು ಹೋರಿಗಳುಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೂ
ಮೂರು ಹೋರಿಗಳುಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ದ ಣದ ಕಡೆಗೂಮುಖ ಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಎ ಾ್ಲ ಹೋರಿಗಳುಒಂದಕೊ್ಕಂದಕೆ್ಕಮತು್ತಮಧ್ಯ ಾಗಕೆ್ಕ ಹಿಮು್ಮಖ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 5ಈ ಾಮ್ರದ
ಎರಕದ ಾತೆ್ರಯುಮೂರು ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರಅಂಚು ಕಮ ಾ ಾರದಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ.
ಅದರಲಿ್ಲ ಅರವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನು್ನ ತುಂಬ ಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಐದು ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ ನೀರಿನ
ತೊಟಿ್ಟಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಐದು ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಈ
ಗಂ ಾಳಗಳ ನೀರನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ದಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾಮ್ರದ
ಾತೆ್ರಯ ನೀರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. ದಲೇ ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಐದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಐದನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಡಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಹತು್ತ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಐದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಐದನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರಸೊಲೊ ೕನನು ನೂರುಬಂ ಾರದಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 9ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕರ ಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮ ಾಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮ ಾಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
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ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಕದಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದ್ದವು. 10ಅವನು ಆ ದೊಡ್ಡ
ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.

11 ಹೂ ಾಮನು ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ* ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು.

12ಹೂ ಾಮನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಎತ್ತರದ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ತುತ್ತತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ
ಅಲಂಕೃತ ಾದಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.

13 ಆ ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಟ್ಟನು. ಈಜಾಲರಿಯು ಕಂಬದಮೇ ಾ್ಭಗವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು್ತ.

14ಹೂ ಾಮನು ಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
15ಎರಕಹೊಯ್ದ ಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ತ ಾರಿಸಿದನು.

16 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು.

ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಈ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಲು ೕಡರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚೆರೇದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ
ಆವೆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು. 18 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದಉಪಕರಣಗಳ ತೂಕಕೆ್ಕ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
19 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.

ಅವನು ಬಂ ಾರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಇಡಲು ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು; 20 ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ದೀಪಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಈ

ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯಬೇಕು.
21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಣತೆ, ಹೂವು, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು;
22 ಕತ್ತರಿ, ಬೋಗುಣಿ, ಧೂ ಾರತಿ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗಣ ಾಗಿಲಿನ
ಕದಗಳು;ಅಂಗಳದ ಕದಗಳು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.

5
1 ಯೆಹೋವದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು.
ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ತಂದಿರಿಸಿದನು;
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರದ
ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಆಗಮನ

2 ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂದರೆ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕರೆಸಿದನು. 3 ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮುಂದೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಈಹಬ್ಬವು ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 5 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನು್ನ, ಅದರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 6 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆರೆದು ಬಂದರು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ

* 4:11: ಬೋಗುಣಿ ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 7ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಇಟ್ಟರು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆರೂಬಿಗಳು
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 9 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರಲು ೕಡಿಸಿದ್ದ ಕೋಲುಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದ
ಾರಣ ಅದರ ಕೊನೆಗಳು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯದ
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಾರಿಗೂ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವೆ.
10 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗಿಟ್ಟನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
11ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಾವ ವಗರ್ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಚಾರಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ

ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
12ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾಯಕರು ನಿಂತರು. ಆ ಾಫನ, ಹೇ ಾನನ ಮತು್ತ
ಯೆದುತೂನನ ಾಯಕ ವೃಂದದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಕುಟುಂಬದವರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಳೀ ಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಟಿ್ಟದ್ದರು. ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು.
13 ಾಯಕರ ಸ್ವರವೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ದವೂ ಒಬ್ಬನದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಬಂತು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿ ಾಗ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವು ಹೊರಟಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಾರಿಸಿದರು.

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಾಯಕರು ಾಡಿದರು.
ಆಗ ದೇ ಾಲಯವುಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿದ ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 14ಆಗ
ಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

6
1 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ!

2 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ
3 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ, 5 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರ ತಂದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆಲಯಕೋಸ ್ಕರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನೂ್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 6ಆದರೆ
ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ
ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ

ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
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ಕಟ್ಟಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ! 9 ಆದರೆ ನೀನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾವೀದನು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು. ಇದು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಬಂಧನ ಾಸನವಿರುವ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
12 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ

ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿಂತನು. 13ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ಾಮ್ರದ ಪೀಠವನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು. ಅದರ
ಉದ್ದ ಐದು ಳ; ಅಗಲ ಐದು ಳ; ಎತ್ತರ ಮೂರು ಳ; ಅದನು್ನ ಾ್ರ ಾರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸವರ್ಜನರಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆ ಎತಿ್ತ,

14 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದು, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಾದರೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ. 15ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ಾವೀದನು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅವನಿಗೆ
ನೀನು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು.
16ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು
ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ? 17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ.

18 “ದೇವರೇ, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆ ಾಶಮಂಡಲ ಾಗಲಿ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಾನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ಆಲಯವು ಸಹ ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದು. 19 ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡು ಎಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. ಾನು ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆಲೈಸು. 21 ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಾನು ಾಡುವ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು. ಾವು ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು; ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

22“ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮುಂದೆಬಂದು
ಾನು ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರೆ 23 ಅದನು್ನ ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಆಲೈಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು. ಕೇಡು ಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿ ಸು; ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವು ಅವನಿಗೇ ತಟು್ಟವಂತೆ ಾಡು. ಾವನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ
ಅವನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡು.

24 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಈ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ 25 ಆಗ ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದಅವರ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನಮನಿ್ನಸು. ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡು.
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26 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆ
ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆ ಾಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ 27 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬದುಕುವಂತೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸು. ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನೕ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
28“ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲಬಂ ಾಗಅಥ ಾ ಸೋಂಕುರೋಗ ತಗಲಿ ಾಗ,ಅಥ ಾಮಿಡತೆಗಳಿಂದ
ಾಧಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾಗ,
ಅಥ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ 29 ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳ ಕುರಿತು
ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವ ಾದರೆ, 30 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ
ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸಿ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ತಕ್ಕ

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ತಿಳಿದಿರುವೆ. 31 ಆಗ,
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು.
32 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಲ್ಲದ ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿ

ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈ ಆಲಯದಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಾದರೆ, 33ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ನೀನು ಆ ಪರದೇಶಿಯ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಂತೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. ಾನು ಕಟಿ್ಟದ ಈ
ದೇ ಾಲಯವುನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂಬದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

34 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾನು ಕಟಿ್ಟದ ಈ
ದೇ ಾಲಯದಕಡೆಗೂಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ 35ಪರಲೋಕದಿಂದನೀನು ಅವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
36 “ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬಹುದು; ಾಪ ಾಡದೆ ಇರುವವನು ಾವನೂ

ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನೀನು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ 37 ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾವು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ,
‘ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿ
38 ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಈ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ, 39 ನಿನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 40 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ನಮ್ಮನು್ನ ವೀ ಸಿ ನಮ್ಮ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

41 “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಡನೆ ನಿನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾ.

ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ರಕ್ಷಣಾವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

42ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಅರಸನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ”

ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
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7
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿತು. 2 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಾಜಕರಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. 3 ಸೇರಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆ ಾ್ಲ

ಆ ಾಶದಿಂದಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವದನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆತುಂಬಿದ್ದನೂ್ನ ನೋಡಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ

“ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವಂಥದು್ದ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
4 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ

ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5ಸೊಲೊ ೕನ ಅರಸನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 6 ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ ಾಗಿ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಾದ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತ ಾರಿಸಿದ್ದನು. ಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಕೃಪೆಯುನಿರಂತರ ಾದದು್ದ”ಎಂದುಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಜಕರು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

7 ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಆಗದೆಹೋಯಿತು.

8ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಏಳುದಿನಗಳ ತನಕ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹವು ನೆರೆದು ಬಂದಿತು್ತ. ಹ ಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ ತನಕ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಏಳು ದಿನ ಹಬ್ಬದ
ಆಚರಣೆಯಬಳಿಕಎಂಟನೆಯದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅವರುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಆಚರಿಸಿದರು.
10 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಸೊಲೊ ೕನನು ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ

11 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ೕಜಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದನು. 12ಆ ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,

“ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಯ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಮಳೆ ಾರದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರೆ,
ಅಥ ಾ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥ ಾ ಜನರಿಗೆ ರೋಗವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದರೆ 14 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಜನರು ದೀನತೆಯಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ಅವರ
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ಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. 15 ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ ಾಮದ ಮಹತ್ವ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ೌದು, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂಸ ಾ ಾಲ ಈ ಆಲಯದ
ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. 17 ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದನೋ
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನೀನು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಾದರೆ, 18 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು
ಮ ಾ ಾಜ್ಯ ಾಗುವದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿರುವನು’ ಎಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

19 “ಆದರೆ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀನು ಮೀರಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 20 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು; ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿದ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು. ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಲೋಕದ ಜನರು ಗೇಲಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 21ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಹೊಂದಿದಈದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು, ‘ದೇವರು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು?’
ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 22ಆಗ ಜನರು, ‘ ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರತಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಯಂಕರ ಾದ ಈ ಸಂಕಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು”ಅಂದನು.

8
ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳುಬೇ ಾದವು.
2 ಅನಂತರ ಹೂ ಾಮನು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 3 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೋಬದ ಹ ಾತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತದೊ್ಮೕರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದನು.
ಆಮೇಲೆ ಹ ಾತಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 5 ಮೇಲಿನ
ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಲ ಾದ
ಕೋಟೆಯ ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ, ಕದ ಮತು್ತ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿಂದ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು. 6 ಅಲ್ಲದೆ, ಾ ಾತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ರಣ ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ರಥಗಳನು್ನ ಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾಹುತರ ಾಸ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರ ಾರ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

7-8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನ ಾದ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಈ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟವರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
9 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೈನಕೂ್ಕ ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಾರಧಿಗಳಿಗೂ
ಮ ಾದಂಡ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 10 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಜನಸೇವೆ ಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ 250ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು.

11ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಫರೋಹನ ಕು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಕೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆಸಿದನು. “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವಸ್ಥಳಗಳುಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ”ಎಂದು ಸೊಲೊ ೕನನುಅಂದುಕೊಂಡನು.
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12ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದಮಂಟಪದಮುಂದೆ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಷರ್ದ ಮೂರು ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ (ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ, ಾರಗಳ ಹಬ್ಬ ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ) ಆ ಾ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಾವೀದನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಜಕರನು್ನ ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆ ಾಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಅವರು ಾಯನದಲಿ್ಲಯೂ ಾಜಕರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿಯೂ ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಾಲುತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ವರಗಳನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 15 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕರಿ ಾಗಲಿ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ಾರೂ
ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಾರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ
ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಅವರುಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದ್ದರು.
16 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯತನಕ ಎಲ್ಲವೂ
ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಾಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು.

17ಆಬಳಿಕಸೊಲೊ ೕನನುಎದೋಮ್ದೇಶದಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ಮತು್ತ
ಏಲೋತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 18 ಹೂ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಜನರೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ನುರಿತ ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಹೂ ಾಮನ ಾವಿಕರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಓಫೀರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹದಿನೇಳು
ಟನ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

9
ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಸೊಲೊ ೕನನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಂದ
ಪರೀ ಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪರಿ ಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಳು. ತೆಗೆ
ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದಳು. 2 ಅವನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಕೆಯ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯೂ ಅವನಿಗೆ
ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಅವನ ಾನವನೂ್ನ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಮನೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದಳು.
4 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವನ ಸೇವಕರು ಾಡುವ
ಸೇವೆಯ ರೀತಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಳು. ಅವರು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪು, ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳು, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಷಯವನು್ನ ಆಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಾಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು.

5ಆಕೆಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು,
ನಿನ್ನ ಾನ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. 6 ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣರೆ
ನೋಡುವ ತನಕ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾನದ ಅಧರ್ದಷೂ್ಟ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀನು ಮ ಾ ಾನಿ ಾಗಿರುವೆ. 7 ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಇವರು ನಿನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಳುವರು. 8 ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ತನ್ನ

ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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9ಆಬಳಿಕ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನ್ಅರಸನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬಂ ಾರ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅಷು್ಟ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾರೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

10 ಹೂ ಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತಂದರು;
ಅಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧದ ಮರಗಳನೂ್ನ ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 11 ಸುಗಂಧದ ಮರಗಳಿಂದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ
ಾಯಕರಿ ಾಗಿ ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅದರಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಾದ ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.
12 ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ತಂದದ್ದಕಿ್ಕಂತ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಶೆಬದ ಾಣಿಯೂ ಆಕೆಯಪರಿ ಾರವೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆರಳಿದರು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್
13 ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಒಂಭೈನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ

ಬಂ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 14ಇತರದೇಶಗಳ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು: ಅರೇಬಿಯದಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳುಮತು್ತ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಗೆಸು ಾರು ಎಳುಕಿಲೋ ಾ್ರಂಗಳಷು್ಟ ಚಿನ್ನವುಹಿಡಿಯಿತು. 16ಇದಲ್ಲದೆಮುನೂ್ನರು
ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು; ಒಂದೊಂದು ಗು ಾಣಿಗೆ
ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ೌಂಡ್ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈಗು ಾಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು “ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು” ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು.

17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ದಂತದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 18 ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಹತ್ತಲು ಆರು
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ಾದಪೀಠವಿತು್ತ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು ಏ ಾರ್ಟು ಾಡ ಾಗಿತು್ತ; ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 19ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು

ಮೆಟ್ಟಲಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಯಿತು್ತ. ಇಂ ಾ ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ ಾವ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
20 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂ ಾರದವುಗಳೇ. “ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು”

ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ ಾಡಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಹೂ ಾಮನ
ಾವಿಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದರು. ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಕೋತಿ ಮತು್ತ ನವಿಲುಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತರುತಿ್ತದ್ದವು.

22 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು. 23 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾನವನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವನಿಂದ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ವೂ ಆ ಾಜರುಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬಹು ಾನಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ, ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

25 ಸೊಲೊ ೕನನ ರಥಗಳಿಗೂ ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾಹುತರು ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಿಸಿದನು. 26 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ
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ತನಕವಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನೇ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 27 ಸೊಲೊ ೕನನಿಂ ಾಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಕಲು್ಲಗಳಷು್ಟ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಕ ೕರ್ ಮರಗಳಂತೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿದ್ದವು. 28 ಜನರು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ

29 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಶೀಲೋವದ ಅಹೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ದಶರ್ನಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವದಶಿರ್ ಾದ
ಇದೊ್ದೕ, ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸೊಲೊ ೕನನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು. 31ಆಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.

10
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅವಿವೇಕತನ

1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ನೆ ಾಟನ ಮಗನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ
ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 4 “ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಾರವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಾವುನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವೆವು”
ಅಂದರು.

5ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ನೀವುಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

6 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ಇವರಿಗೆ ಾನು ಏನು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

7 ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ, ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ಅವರು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8ಆದರೆರೆಹ ಾ್ಬಮನುಹಿರಿಯರಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದಿಗೆಬೆಳೆದಅವನಸಮ ಾ್ರಯದ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾರವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಲು ಜನರು

ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನುಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಆ ೌವನಸ್ಥರು, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೊಂಟಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಬೆರಳು

ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ
ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ
ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

12 ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಬಳಿಕ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
“ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. 13 ಆಗ ಅರಸ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು.
14 ೌವನಸ್ಥರು ಹೇಳಿದಪ್ರ ಾರ ರೆಹ ಾ್ಬಮನುಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯುನಿಮಗೆ ಾರ ಾದನೊಗವನು್ನ
ಹೊರಿಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ ಅದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಾ ಾದರೋ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು” ಅಂದನು.
15 ಹೀಗೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
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ದೇವರು ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅಹೀಯನು ಶೀಲೋವಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನೆ ಾಟನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ,

“ ಾವು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಗ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಇಷಯನಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಲಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಾವೀದನಮಗನು ಅವನ ವಂಶದವರನೆ್ನೕ ಆಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೇರಿಬಂದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 17ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರುಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ ಾಜ ಾದನು.

18ಹದೋ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಅಧಿ ಾರಿ. ಅವನನು್ನ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಏರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 19 ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು.

11
1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ

ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ನುರಿತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಬಂತು, 3 “ಶೆ ಾಯನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಡನೆ ಾತ ಾಡು. ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 4 ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೀವುಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಲಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ಾನೇ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೂ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದು್ದ
5ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ

ಭದ್ರ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 6 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏ ಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್, ಸೋಕೋ,
ಅದು ಾ್ಲಮ್, 8 ಗತ್, ಾರೇಷ, ಜೀಫ್, 9 ಅದೋರೈಮ್, ಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ. 10 ಚೊಗರ್,
ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ದುರಸಿ್ತಪಡಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸ ಾಯಿತು. 11 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು;
ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರ, ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. 12 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಈಟಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು; ಹೀಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.

13ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರೂಲೇವಿಯರೂರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14ಲೇವಿಯರು
ತಮಗಿದ್ದ ಗೊ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಬಂದರು.
ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
15 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಬಸವನಮತು್ತ ಆಡುಗಳ

ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಜೆರುಸಲೇಮ್
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ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 17 ಅವರೆಲ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಷರ್ವಿದ್ದರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವೀದನಂತೆ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನಂತೆ ದೇವರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬ
18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೀ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಮಹ್ಲತ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯ
ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಯೆರೀ ೕತನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಬೀಹೈಲಳು
ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನ ಮಗಳು. 19 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಂದ ಮಹ್ಲತಳು ಈ ಮೂರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಳು: ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಜಾಹಮ್. 20 ಆಮೇಲೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಅಬೀಯ,
ಅತೆ, ಜೀಜ ಮತು್ತ ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಬೇರೆ
ಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂಉಪಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂ ಾಕಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಕಳುಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರೂ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಉಪಪತಿ್ನಯರೂ

ಇದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಅರವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
22 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಕಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನನು್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ

ಆರಿಸಿದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
23 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ವಿವೇಕದಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಸರಬ ಾಜು ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

12
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದು್ದ

1ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಾಜ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದನಂತರಅವನೂಯೆಹೂದದ
ಜನರೂ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.

2 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಶೀಶಕನು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು.
ಶೀಶಕನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದದೆ್ದೕ ಈ ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಾರಣ. 3 ಶೀಶಕನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ರಥಗಳು,
ಅರವತು್ತ ಾವಿರ ಾಹುತರು ಮತು್ತ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಅವನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲಿಬ್ಯ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಮತು್ತ ಸುಕಿ್ಕೕಯ ದೇಶದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿದ್ದರು. 4 ಶೀಶಕನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ನಡೆದನು.

5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯನು, ಶೀಶಕನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಬಂದಿದ್ದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡದೆಶೀಶಕನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಯಕರುಗಳೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಾವು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು. “ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನೇ ಸರಿ” ಎಂದರು.

7 ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೂ ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ
ಶೆ ಾಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ಅರಸನೂ ಾಯಕರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸದೆ ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾನು ಶೀಶಕನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
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ಜನರು ಶೀಶಕನ ಸೇವಕ ಾಗುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇತರ ಾಜರುಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.”

9 ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಭಂ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿದನು.
ಾಜನ ಅರಮನೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದನು. 10 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳ ಬದ ಾಗಿ ಕಂಚಿನ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಜನಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಾವಲು ಾರರವಶಕೆ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
11 ಾಜನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ, ಾವಲು ಾರರು ಆ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹೊರತರುವರು.
ತರು ಾಯಅವುಗಳನು್ನ ದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇಡುವರು.

12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ
ಕೋಪವು ಾಂತ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರು.*
13 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ

ಬಂ ಾಗ ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ನಯ ಾ. ಆಕೆ ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದವಳು.
14ರೆಹ ಾ್ಬಮನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

15 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ ಾದ ಇದೊ್ದೕ ಬರೆದ ಚರಿತೆ್ರಗಳ ವಂ ಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳುಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವನಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂಯುದ್ಧಗಳು
ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. 16 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

13
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಅಬೀಯನು

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯಳು ಅಬೀಯನ ಾಯಿ. ಊರೀಯೇಲನು ಗಿಬೆಯಊರಿನವನು.
ಅಬೀಯನಿಗೂ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಅಬೀಯನ ಬಳಿ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವೀರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾದನು.

4ಆಗಅಬೀಯನುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯದಚೆ ಾರೈ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆನಿಂತು, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ,
ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 5ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೂ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲುಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮೂಲಕ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 6 ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಎದ್ದನು. ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
7ಆಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ದುಷ್ಟಜನರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಆಗ ಸಣ್ಣ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿ
ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನೂ್ನ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಹಿಂ ಾಲಕರನೂ್ನ
ತಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

8“ ಾವೀದನಮಕ್ಕಳುಆಳುತಿ್ತರುವಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಈಗ ನೀವುನಿಧರ್ರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಸೈನ್ಯವಿರಬಹುದು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದ
* 12:12: ನೀತಿವಂತರು ಬಹುಶಃ, ರೆಹ ಾ್ಬಮನಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟ ಇತರರನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ
ಾ ಾಡಿದನು.
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ಬಂ ಾರದ ಬಸವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲವೆ. 9 ನೀವು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರಿ. ನೀವು ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವರಂತೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದಲೇ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಾವ ಾದರೂ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಎಳೇ
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತಂದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ‘ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ’ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವಿರಿ.
10 “ನಮ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದವ ಾದ ಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಲೇವಿಯರು
ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರು ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. 11 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಧೂಪಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು; ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವರು. ಅವರು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರತಿಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ
ಉರಿಯುವವು. ಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 12 ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವನು ಆತನೇ. ಅವನ
ಾಜಕರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು

ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಜಯಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವು ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿತು್ತ. ಅಬೀಯನ
ಹಿಂದೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 14 ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ
ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೂಗಿದರು. ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. 15 ಆಗ ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯದವರು ದೊಡ್ಡ ಆಭರ್ಟ
ಾಡಿದರು. ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಮುಂದೆ ಾಗಿದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಯೆಹೂದದಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು. 16ಯೆಹೂದದ ಸೈನ್ಯದಮುಂದೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು. 17 ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮ ಾಜಯವನು್ನ ಗಳಿಸಿತು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪಳಗಿದ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಜಯ ದೊರಕಿತು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದರು.
19 ಅಬೀಯನ ಸೈನಿಕರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ

ಬೇತೇಲ್, ಯೆ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಎ ್ರೕನ್ ಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

20 ಅಬೀಯನಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 21 ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ

ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿ ಾರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 22ಅಬೀಯನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಇದೊ್ದೕ ಬರೆದ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿವೆ.

14
1ಅಬೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಬೀಯನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಆಸನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹತು್ತ ವಷರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ
2 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ

ಇದ್ದನು. 3 ಮೂತಿರ್ಪೂಜೆ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರ
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ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ, ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಳು ಾಡಿಸಿದನು. ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡು
ಾಡಿಸಿದನು. 4 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೂ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿಸಿದನು. ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ
ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 6ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಸನುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು.

7 ಆಸನು ಜನರಿಗೆ, “ ಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ; ಬುರುಜುಗಳನೂ್ನ
ಕದಗಳನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸೋಣ. ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ಈ
ದೇಶವುನಮ್ಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವುಹೀಗೆ ಾಡೋಣ. ಆತನುನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಕಟಿ್ಟಪೂರೈಸಿದರು.

8 ಆಸನ ಬಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು, ಯೆಹೂದಕುಲದ ಇವರು ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ
ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.

9 ಇಥಿ ೕಪಿ ಾ ದೇಶದ ಜೆರಹನು ಆಸನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವನೊಡನೆ ಹತು್ತ
ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು; ಮೂನೂ್ನರು ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಾರೇಷದ ತನಕ ಬಂದಿತು್ತ. 10ಆಸನು
ಜೆರಹನ ವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು. ಾರೇಷದಚೆಫಾತಎಂಬ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲವೂ್ಯಹ ಕಟಿ್ಟದರು.

11 ಆಸನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಹೀನ ಾದವರು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನೇ ಸ ಾಯಿಸಬೇಕು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾವು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 13 ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗೆ ಾರಿನ ತನಕ
ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು
ಸತ್ತರು. ಅವರ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. 14 ಆಸನು
ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಗೆ ಾರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ದೋಚಿದರು.
15 ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ಕುರುಬರ ಾಳೆಯವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ಅನೇ ಾನೇಕ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು.

15
ಆಸನ ಪರಿವತರ್ನೆ

1-2 ಓಬೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮವು ಬಂದಿತು. ಅಜಯರ್ನು ಆಸನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಆಸನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದರೆ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆಯುವನು. 3ಬಹಳ ಾಲದತನಕಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದದೇವರಿರಲಿಲ್ಲ;ಬೋಧಕನಿರಲಿಲ್ಲ;
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟಬಂ ಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.
ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು. 5 ಆ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 6 ಒಂದು ದೇಶವು ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಒಂದು
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ಪಟ್ಟಣವು ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ್ಲ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದನು. 7 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗಿರಿ,
ನಿ ಾಶ ಾಗಬೇಡಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು.”

8 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಓಬೇದನು ತಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಸನು ಕೇಳಿ ತುಂ ಾ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡನು.
ಅನಂತರಯೆಹೂದಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಗೆದಿ್ದದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದಮಂಟಪದೆದುರು
ಇದ್ದ ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು.

9 ಆಮೇಲೆ ಆಸನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ
ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಸನ ಕೂಡ
ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು.

10 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂದರು. 11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಏಳುನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವುಗಳನು್ನ ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
12 ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಾಡಿದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
13 ಾವ ಾದರೂ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಗಂಡ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗ ಾಗಿದ್ದರೂಮುಖ್ಯ ಾದವ ಾಗಿದ್ದರೂಮುಖ್ಯವಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನ ಕೊಂಬನೂ್ನ ಊದಿದರು.
15ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16ಆಸನು ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಾಕಳನು್ನ ಾಜ ಾತೆ ಎಂಬ ಪದವಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆಕೆಯು ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಯ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕಂಬವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆಸನು ಅದನು್ನ ಕಡಿದು
ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅದನು್ನ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 17 ಆದರೂ
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಸನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಆಸನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಅವು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. 19 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆದನೆಯ ವಷರ್ದ ತನಕ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

16
ಆಸನ ಕೊನೆಯವಷರ್ಗಳು

1 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನು ಆಸನ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಾಮ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಟೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಆಗದಂತೆ ಾಡಿದನು.

2 ಆಗ ಆಸನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು,
3 “ಬೆನ್ಹದದನೇ, ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿರಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾಡಿದ್ದ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನೋಡು, ಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 16:4 679 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 17:6

ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀನೀಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನೊಡನೆ ಾಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು.
ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.”

4 ಇದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ಹದದನು ಒಪಿ್ಪ ತನ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಇ ್ಯೕನ್, ಾನ್, ಅಬೇಲ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾಷನು ಾಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಟೆ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 6ಆಗ
ಆಸನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಷನು ಕೋಟೆಕಟ್ಟಲು ತಂದಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಲು್ಲಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಿಚ್ಪ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

7 ಆಗ ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಹ ಾನಿಯು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಆಸನೇ, ನೀನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಡುವ ಬದಲು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿತು.
8 ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯದವರಿಗೆ ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಅಪರಿಮಿತ ಾದ
ರ ಾಶ್ವಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು
ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡುಅವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ಆಸನೇ, ನೀನು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆಯುದ್ಧವಿರುವದು.”

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆಸನು ಹ ಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದನು. ಆಸನು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವಜನ ಾದ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು.
11 ಆಸನು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 12 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ
ವೈದ್ಯರ ನೆರವನೆ್ನೕ ಪಡೆದನು. 13ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿ ಸೇರಿದನು. 14 ಅವನು ತನ ಾಗಿ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾ ಾತರದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಕೊಂಡವನು್ನ ಾಡಿ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ
ಸುಟ್ಟರು.

17
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

1 ಆಸನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತನಗೆ ಅ ಾಯ ಾಗದಂತೆ ಸುರ ಯ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟ್ಟನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ
ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ

ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅನುಸರಿಸಿದ ದೇವರನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿದನು. ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಅರಸರು ನಡೆದಂತೆ ಇವನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿ ಾಗಿ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ
ದೊರಕಿತು. 6 ಅವನ ಹೃದಯವು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.*
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದನು.

* 17:6: ಯೆಹೋವ… ಕೊಂಡಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಅವನು ಬಹಳ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.”
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7 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಯಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಯಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಬೆನೆ್ಹ ೖಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್ನೆತನೇಲ್ ಮತು್ತ ಮೀ ಾಯ. 8 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಶೆ ಾಯ, ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ,
ಅ ಾಹೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಅದೋನೀಯ ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಎಲೀ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾಮ. 9 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಕಲಿಸಿದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳ ಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು; ಅವನೊಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜನೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಬಿಯದ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಟಗರುಗಳುಮತು್ತ ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಹೋತಗಳು ಇದ್ದವು.

12ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಉ ಾ್ರಣ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದ
ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನುರಿತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14ಅವರುಬೇರೆಬೇರೆ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದಕುಲದ ಅದ್ನನು ಮೂರುಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
15ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
16ಅಮಸ್ಯನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಮಸ್ಯನು ಜಿಕಿ್ರಯಮಗ. ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದ ಎ ಾ್ಯದನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವರು ಬಿಲು್ಲ,
ಾಣ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಯದನು ಶೂರ ಾದ ಸೇ ಾಪತಿ.

18ಯೆಹೋಜಾ ಾದನು ಒಂದುಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

19 ಈ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇದ್ದ
ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

18
ಅ ಾಬನಿಗೆಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರ

1 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಅರಸ ಾದ
ಅ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ
ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೋದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಅ ಾಬನು ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. ಾ ೕತ್ ಗಿಲೊ್ಯೕದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅ ಾಬನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ ಾನು ನಿನ್ನವನೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಅ ಾಬನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 4ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಆದರೆ ದಲು ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸೋಣ”ಅಂದನು.
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5 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವರು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆ? ಅವರ ಮೂಲಕ ಾವು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇ ೕಣ” ಎಂದನು.
7 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಅವನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂದೇಶವನೂ್ನ ಅವನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಇಮ್ಲನಮಗ ಾದಮೀ ಾಯೆಹುವು”ಅಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ಾಗೆ ಹೇಳ ಾರದು”ಅಂದನು.
8 ಆಗ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ ಮಗ ಾದ

ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ತಮ್ಮ
ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರುಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಮುಂ ಾಗದ ಾಗಿಲಿನೆದುರು ಸಿಂ ಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ಾನೂರುಮಂದಿಪ್ರ ಾದಿಗಳುಅವರಮುಂದೆನಿಂತುಕೊಂಡುಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
10ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕೆ ಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ, “ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ಈ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದನೆ್ನೕ ನುಡಿದರು. ಅವರು, “ನೀನು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ಹೋಗು. ನಿನಗಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಗುವದು. ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವನು” ಎಂದರು.

12ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಾಜನ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ ಕೇಳು, ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಾಜನು ಗೆಲು್ಲವನು ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಾರೈಸಬೇಕು”ಅಂದನು.
13ಆದರೆಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದನು.
14 ಮೀ ಾಯೆಹುವು ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅರಸನು, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ, ಾವು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಹೋಗಿ, ಯುದ್ಧ ಾಡು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ

ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಮೀ ಾಯೆಹುವು,
16 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ

ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದರು. ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಅವರಿಗೆ ಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಲಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ? ಅವನಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇ ಇರುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯವು ನಿಂತಿತು್ತ.
19 ‘ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅ ಾಬನನು್ನ ಾರು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವರು?
ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಾಯಬೇಕು’ ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಬೇರೆಬೇರೆ

ವಿ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 20 ಆಗ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ‘ ಾನು ಅ ಾಬನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ‘ಹೇಗೆ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮವು,
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‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಆತ್ಮ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು ‘ಸರಿ, ಾಗೆಯೇ ಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ
ಇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದೆಂದುಯೆಹೋವನೇ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

23 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದು, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ,
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು?”
ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಾಗ,

24ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ಒಳಕೋಣೆ ಳಗೆ ಅವಿತು ಕುಳಿತಿರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು, ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗರ ಾಲಕ ಾದ
ಅ ೕನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಜಕು ಾರ ಾದ ೕ ಾಷನಿಗೂ ಕೊಟು್ಟ, 26 ಅವರಿಗೆ “ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿ. ಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ತನಕ ಬರಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂದನು.
27ಆಗಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ರಣರಂಗದಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದರೆಯೆಹೋವನು

ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 29ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಅ ಾಬನು, “ ಾನು
ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಲು ವೇಷ ಬದ ಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾಜವಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರು ಾಜರೂಯುದ್ಧರಂಗಕಿ್ಕಳಿದರು.

30 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ತನ್ನ ರಥದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಡಿರಿ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನೊಂದಿಗೇ ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ರ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನೇ ಅ ಾಬನೆಂದೆಣಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ರ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವನಿಂದ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 32ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದು ಅವನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಯು ಬಿಲು್ಲ ತೆಗೆದು ಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆ ಾಗ ಆ ಾಣವು
ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಾಗಿತು. ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿನಿಂದ ಅವನ ದೇಹದೊಳಗೆ
ಹೊಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ರಥವನೊ್ನೕಡಿಸುವ ಾಹುತನಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ
ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

34 ಆ ದಿವಸ ಯುದ್ಧವು ಬಲು ೕರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅ ಾಬನು ರಥದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಒರಗಿ ಸಂಜೆಯ
ತನಕ ಾಗೆಯೇಅ ಾಮ್ಯರಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾ ಾಗಅ ಾಬನು ಸತ್ತನು.

19
1 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ

ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 2 ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಯೇಹೂ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಅವನು ಹ ಾನೀಯನ
ಮಗ. ಾಜನಿಗೆ ಯೇಹುವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಯೆಹೋವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲ ಾರು ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ದ
ಅಶೇರಕಂಬಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದೆ;ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲುನಿನ್ನಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ”
ಅಂದನು.
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದು್ದ
4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಬೇಷೆರ್ಬ ನಗರದಿಂದ

ಹಿಡಿದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಈ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೋಟೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡಿದನು. 6 ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪರ ಾಗಿ ಜನರ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾಗಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.

7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಸ ಾನರೇ. ಆತನು ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ, ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. ಇವರು ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ, ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ಆ ಯ
ಬಗೆ್ಗ, ನಿಯಮದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾವು ಾದರೂ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಅವೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ಬರುವವು. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಮೇಲೆಯೂದೇವರ ಕೋಪಉರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವುತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗದೆನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.

11 “ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವನೇ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಮುಖನು. ಯೆಹೋವನ ಕುರಿ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜೆಬದ್ಯನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಮಗ. ಲೇವಿಯರು ನಿಮ ಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವರು.
ನೀವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಯುದ್ಧವನು್ನ ಎದುರಿಸಿದನು

1 ಕೆಲ ಾಲದನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಎದೋಮ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಈ ಾಗಲೇಅವರು ಹಚೆಚೋನ್ ಾ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ” (ಇದನು್ನ ಏಂಗೆದಿಎಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 3 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಭಯಭೀತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 4ಯೆಹೂದದ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. 5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ದೇ ಾಲಯದ ಹೊಸ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದ ಜನರೆದುರು ಎದು್ದನಿಂತು,

6 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು. ಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಾ್ನಳುವವನು ನೀನೇ. ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು ನೀನೇ, ಾರೂ ನಿನಗೆದು ಾಗಿ
ನಿಲ್ಲ ಾರರು. 7ನೀನೇನಮ್ಮದೇವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನುಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಸಂತತಿಯವ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅಬ್ರ ಾಮನುನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
8 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನಗೊಂದು
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ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 9 ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಖಡ್ಗ, ಾಯಿಲೆ, ಬರ, ಶಿ ಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಉಂಟಾದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಲಯದೆದುರು ನಿಂತು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಈ ಆಲಯದ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
10 “ಈಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ೕ ಾಬಿನವರೂ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೂ ನಮಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂ ಾಗ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ನೀನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. 11 ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ ಈಗ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೀನೇ ನೋಡು. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 12 ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವರ ದೊಡ್ಡಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಎದುರಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗದು. ಏನು ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದರು. 14 ಆಗ
ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹಜೀಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ಬಂದನು. ಜೆಕಯರ್ನು
ಬೆ ಾಯನ ಮಗ. ಬೆ ಾಯನು ಯೆಗೀಯೇಲನ ಮಗ. ಯೆಗೀಯೇಲನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ.
ಯೆಹಜೀಯೇಲನು ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಸಭೆಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹಜೀಯೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವ ಸವರ್ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೆದರಿ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಯುದ್ಧವುನಿಮ್ಮದಲ್ಲ,ಅದುದೇವರದೇ! 16 ಾಳೆಅವರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಹೊರಟುಅವರೊಂದಿಗೆಹೋ ಾಡಿ.
ಅವರು ಹಜಿ್ಜೕಜ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬರುವರು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಯೆರೂವೇಲ್ ಅರಣ್ಯದ ಮುಂದಿರುವ
ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಿರಿ. 17 ನೀವು ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಳೆ
ಹೋಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಾಗೆಯೇ, ನೆರೆದಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಮುಂದೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 19ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವ ಾದಲೇವಿಯರೂ
ಕೋರಹನ ವಂಶದವರೂ ಎದು್ದನಿಂತು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ
ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡಿದರು.

20 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸೈನ್ಯವು ತೆಕೋವದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿತು.
ಅವರು ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಎದು್ದನಿಂತು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರೇ, ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದವರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಆಗ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜನರ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು. ಅವರು ಸೈನ್ಯದ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆ ಾಯಕರು,

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಹೀಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ವೈರಿಗಳು ಹ ಾತ್ತನೆ ಾಳಿ
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ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೋತುಹೋದರು. 23 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರನು್ನ
ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಂದರು.

24ಯೆಹೂದದಸೈನ್ಯದವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ವೀ ಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಣದೆ
ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಹೆಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಂಡರು; ಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 25ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ
ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು ಸತ್ತವರ ದೇಹದಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಅನೇಕ ಪಶುಗಳನು್ನ, ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದಷು್ಟ
ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು ಮೂರು ದಿವಸಗಳು ಬೇ ಾಯಿತು. 26 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಬೆ ಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆ ಾಕ* ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.
27 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ

ಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ ಜಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಷಿರ್ಸಿದರು. 28 ಅವರು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

29ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು
ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. ಅವನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂಯೆಹೋವನು ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಅಂತ್ಯ

31ಯೆಹೂದ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆಳಿದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಾಗ ಮೂವತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಅಜೂಬ. ಆಕೆ ಶಿಲಿ್ಹ ಎಂ ಾತನ ಮಗಳು. 32 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಸನ
ಾಗೆ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 33 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಮೇಲೆಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

34ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾಡಿದ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು,ಹ ಾನೀಯನ
ಮಗ ಾದಯೇಹು ಬರೆದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿವೆ.

35 ಕೆಲ ಾಲದ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಹಜ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು. 36 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಎಚೊ್ಯೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 37 ಆಗ ಎಲಿಯೇಜರನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. ಅವನು ದೋ ಾ ಾಹುವಿನ ಮಗನು. ಅವನು ಾರೇಶ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು, “ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ನೀನು ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಒಡೆದು
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

21
1 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ

ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೆಹೋ ಾಮನ
ತಮ್ಮಂದಿರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಅಜಯರ್, ಮೀ ಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಶೆಫಟ್ಯ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
* 20:26: ಬೆ ಾಕ ಅಂದರೆ ಸು್ತತಿ.
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ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಮ

4ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿದನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವುಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
5 ಅವನು ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 6ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ವತಿರ್ಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೋ ಾಗೆಯೇ ಜೀವಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಅ ಾಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು, “ ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಬೆಳಕುಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು”ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
8ಯೆಹೋ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯೆಹೂದದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಎದೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದನ್ನರಿತ ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ
ರಥಬಲದೊಡನೆ ಎದೋಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು. ಆದರೆ
ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇಯೆಹೋ ಾಮನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 10ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ
ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯವು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೂ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ
ಎದುರುನಿಂತರು. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 11 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

12ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನುಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತಿದು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಯೆಹೋ ಾಮನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು
ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜರುಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದಂತೆ
ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅ ಾಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ಅವರು ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ
ದಂಡಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಶಿ ಸುವನು. 15 ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆ ಬರುವದು. ಅದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚವುದು. ಆ
ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಕರುಳು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವದು.’ ”

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅರಬಿಯರೂ ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 17 ಅವರು ಬಂದು ಯೆಹೂದದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು; ಾಜನಿ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ೕಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಪತಿ್ನ,ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಯೆಹೋ ಾಮನಕೊನೆಯಮಗನು ಾತ್ರಉಳಿದನು. ಅವನಹೆಸರು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜ.

18ಇ ಾದ ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕರುಳಿನಲಿ್ಲ ಗುಣ ಾಗದ ರೋಗ ಬರ ಾಡಿದನು. 19ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಆ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವನು ಬಹಳ ನೋವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ೌರವಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 20ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂಟು
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ವಷರ್ ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾರೂ ದುಃಖಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಾಜರ ಸ ಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.

22
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ

1 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಮನ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಬಿ್ಬಯರು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀ ಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಾ್ರಯ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು. 3 ಅ ಾಬನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅಹಜ್ಯನೂ ಜೀವಿಸಿದನು. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವನ
ಾಯಿಯೇ ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದಳು. 4 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನ ತಂದೆಯು ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ

ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದವು. 5 ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಹಜ್ಯನು ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಮಗನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನನು್ನ

ಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 6 ಾಯವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕ ಾವುನು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ೕ ಾವುನು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ೕ ಾವುನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಅಹಜ್ಯನು ಹೋದನು.

7 ೕ ಾವುನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೋ ಾಗ ಅಹಜ್ಯನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಅಹಜ್ಯನು ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ೕ ಾವುನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಹುವಿನ ತಂದೆ ನಿಂಷಿ.
ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲುಯೆಹೋವನುಯೇಹುವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 8ಯೇಹುವು
ಅ ಾಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಹತಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ
ಯೆಹೂದದಮುಖಂಡರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಯೇಹುಆಮುಖಂಡರನೂ್ನ ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ
ಕೊಂದನು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ಯೇಹು ಅಹಜ್ಯನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಹುವಿನ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೆಹೂದ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಒಂ ಾಗಿಡಲು
ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾಣಿ ಅತಲ್ಯ
10 ಅತಲ್ಯಳು ಅಹಜ್ಯನ ಾಯಿ. ತನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನ ಸಿಕ್ಕದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕು ಾರರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಳು. 11 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾವುನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಅಹಜ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಾದಿಯನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಸಹ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿ. ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ
ಸಿಗದೆಹೋದುದರಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಂಡನು. 12ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು ಾಣಿ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳಿದಳು.
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ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋ ಾದಮತು್ತ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಷ

1 ಆರು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಸೇ ಾಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಓಬೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಅ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಫಾಟ್. 2 ಅವರು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 3 ಇವರೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಾಜಪುತ್ರನು! ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ. 4 ಈಗ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಾಜಕರಲೂ್ಲ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವು
ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 5 ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು;
ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರಬೇಕು; 6 ಾರನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಬಿಡ ಾರದು. ಶುದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರುವರು. ಉಳಿದವರು ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
7 ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾ ಾದರೂಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿರಿ. ಾಜನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು

ಅವನೊಂದಿಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು.”
8 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರೂಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಾಡಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನುಅವರಿಗೆಬಜಿರ್ಯನೂ್ನದೊಡ್ಡಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 10 ಸೇರಿಬಂದವರು
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು.
ದೇ ಾಲಯದ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ, ದೇ ಾಲಯದ ಬಳಿ ಮತು್ತ
ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿಂತರು. 11 ಅವರು ಾಜಕು ಾರನನು್ನ ಹೊರತಂದು ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. ಅವನ ಕೈಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾದನೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.

“ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.
12 ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತ ಾ್ತ ಓ ಾಡು ಾ್ತ ಾಜನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವ ಶಬ್ದವನು್ನ

ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ನಿಂತದ್ದನು್ನ ಕಂಡಳು. 13 ಅವನು
ಮುಂ ಾಗದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅವರ ಜನರೂ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. ಾಯಕರು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಜನರನು್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಯಲಿ್ಲ
ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು, “ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ” ಎಂದು
ಕಿರುಚಿದಳು.

14 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಹೊರತಂದು, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಾ ಾದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾಜಕರು ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 15 ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
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16 ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೂ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
17ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಳನ ಗುಡಿ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. ಅದರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿದರು. ಾಳನ ಅಚರ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ ಾಳನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

18 ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋ ಾದನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ಕೆಲವು ಾಜಕರಿಗೆ ವಹಿಸಿದನು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ೕಶೆಯು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಾವೀದನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು.
19 ಅಶುದ್ಧ ಾದವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾದನು ಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಅರಸನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೊರತಂದನು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಮೇಲಿನ
ಾಗಿಲಿನಮೂಲಕ ಾಜನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 21ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದರು. ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.
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ಯೆಹೋ ಾಷನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಚಿಬ್ಯ. ಆಕೆ ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾಗಿದ್ದಳು.

2 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 3 ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
4ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದಬಳಿಕಯೆಹೋ ಾಷನುದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲುಆಲೋಚಿಸಿದನು. 5ಅವನು
ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿ

ವಷರ್ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ದೇ ಾಲಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಅವಸರ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನನು್ನ ಕರೆದು,

“ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದ ಲೇವಿಯರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ? ೕಶೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಗತಿಸಿದ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಳ್ ದೇವರಪೂಜೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿದ್ದರು. ಅತಲ್ಯಳು ಬಹಳ ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದಳು.

8 ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 9 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 10 ಎ ಾ್ಲ
ಾಯಕರೂಜನರೂಸಂತೋಷದಿಂದತಮ್ಮಹಣವನು್ನ ತಂದುಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕತೊಡಗಿದರು. ಆಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ 11ಲೇವಿಯರು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು;
ಾಜನ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಮತು್ತ ಾಜಕರಮುಖಂಡನುಬಂದುಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಮತೆ್ತ
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ ಾರಣ ಬಹಳ ಹಣ
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ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 12ಯೆಹೋ ಾದನು ಮತು್ತ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡುವವರ ಕೈಗೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮರದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಡಗಿಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ನೇಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾಮ್ರಕಬಿ್ಬಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಾಮಿರ್ಕರನೂ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು.
13 ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುವವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ೕಜನೆಯುಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು; ಅಲ್ಲದೆ

ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. 14 ಕೆಲಸ ಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ
ಹಣವನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾದನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಹಣವನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನ
ಸೇವೆಗೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೋಗುಣಿ
ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಪ್ರತೀ ದಿವಸ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಯೆಹೋ ಾದನು ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಅವನು ದೀಘರ್ ಾಲ ಾಳಿ ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನು
ಾಯು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಅರಸುಗಳ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದನು.

17ಯೆಹೋ ಾದನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕಯೆಹೂದದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರು ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅರಸನು ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18ಅರಸನೂ ಆ ಾಯಕರುಗಳೂ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅರಸನೂ ಆ
ಾಯಕರುಗಳೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ
ಅವರ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

20 ಜೆಕಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಬಂದನು. ಅವನು ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ.
ಜೆಕಯರ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನೀವು ಏಕೆ ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಏತಕೆ್ಕ? ನೀವು ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಆದರೆ ಅವರು ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಯೇ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
22 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಉಪ ಾರವನು್ನ ನೆನಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೆಕಯರ್ನ
ತಂದೆ. ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಕೊಂದನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಾಯು ಾಗ,
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಆ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂತು. ಅವರು
ಯೆಹೂದದೇಶ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 24 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಂದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುದರಿಂದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು.
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಯೆಹೋ ಾಷನು ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 25ಅ ಾಮ್ಯರುಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ
ಅವನು ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕರೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಸಂಚು ಾಡಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ
ಸೇವಕರು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅರಸರುಗಳ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.
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26 ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದ ಸೇವಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಜಾ ಾದ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್,ಜಾ ಾದನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಶಿ ಾ್ಗತ್,ಈಕೆ ಅ ್ಮೕನಿಯಳು. ಯೆಹೋಜಾ ಾದನ
ಾಯಿಯು ಶಿಮಿ್ರೕತ್ ಎಂ ಾಕೆ, ಈಕೆ ೕ ಾಬ್ಯಳು. 27 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು, ಅವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಾಜರ
ಗ್ರಂಥದ ಾ್ಯ ಾ್ಯನದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಯೆಹೋ ಾಷನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಾಜ ಾದನು.

25
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ

1 ಅಮಚ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವ ಾ್ದನ್.
ಆಕೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 2 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದರೂ ಹೃದಯ
ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೊಂದಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 4ಆದರೆಆಸೇವಕರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಕೂಡದು; ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಾಪ ಾಡಿದವರಿಗೇ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

5 ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ವಿ ಾಗ ಾಡಿದನು. ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಇವರು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದರು. ಒಟು್ಟ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಬಜಿರ್ ಗು ಾಣಿಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನುರಿತ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಅಮಚ್ಯನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮು ಾ್ಕಲು
ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂನಿನ್ನ ಸೋಲುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜಯದೇವರಕೈಯಲಿ್ಲವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 9ಅಮಚ್ಯನು

ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಹಣಕೆ್ಕೕನು ಾಡಲಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವ
ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನ ಮೇಲೆಯೂ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತೆರಳಿದರು.

11 ಅಮಚ್ಯನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯದ ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಗೆ ನಡಿಸಿದನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು. 12 ಯೆಹೂದದ
ಸೈನಿಕರು ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಕಡಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ
ಬದಿಗೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೂಡಿದರು. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರ
ದೇಹಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾದವು.

13 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿತು.
ಅವರು ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ ಾಯರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮಚ್ಯನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮಚ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಸೇಯೀರಿನ ಜನರು
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆತಂದನು. ಅವನುಅವುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸತೊಡಗಿಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 25:15 692 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 26:2

ಾಕಿದನು. 15ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಅವನಿಗೆ, “ಅಮಚ್ಯನೇ,ಆಜನರುಪೂಜಿಸುವವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೇಕೆನೀನುಪೂಜೆ ಾಡುವೆ? ತಮ್ಮನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಆ ದೇವರುಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಾ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅಮಚ್ಯನು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ
ಸಲಹೆ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು
ಾಯುವೆ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ದುಷ್ಟತನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸೋಣ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

18 ೕ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಳು್ಳಗಿಡವು
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: ‘ನಿನ್ನ
ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.’ ಆದರೆ ಒಂದು ಾಡುಮೃಗ ಬಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವನು್ನ
ತುಳಿದು ಾಶ ಾಡಿತು. 19 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ಎದೋಮನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ನೆನಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀನು ತುಂ ಾ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳದು. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರೆ ಇಡೀಯೆಹೂದ ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುವದು.” ಎಂದು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
20 ಅಮಚ್ಯನು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚೆ್ಛ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್ ಯೆಹೂದ
ಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಣ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 23 ೕ ಾಷನು ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆ ಯೆಹೋ ಾಷನು. ಇವನು ಯೆಹೋವ ಾಜನ
ಮಗ. ೕ ಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು.
24 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ಮತು್ತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು. ಓಬೇದೆದೋಮನು
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾ ಾನು ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ೕಪವನೂ್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೊ್ಕಯ್ದನು.

25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅಮಚ್ಯನು
ಹದಿನೈದು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋ ಾಷ; ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯನ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 27 ಅಮಚ್ಯನು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವದನು್ನ ಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಂಚು ಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು. 28 ಅವನ ಜನರು ಆ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ
ತಂದುಯೆಹೂದದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

26
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯ

1 ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್. 2ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 26:3 693 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 26:18

ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಸ ಾ್ತಗಉಜಿ್ಜೕಯನುಅವನನು್ನ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು.

3 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯೆಕೊಲ್ಯ. ಆಕೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 4ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 5 ಜೆಕಯರ್ನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು, ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

6 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ ಗತ್, ಯೆಬೆ್ನ ಮತು್ತ
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಗಳ ೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. ಅವನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಇತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೂ ಗೂರ್ ಾಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅರಬಿಯರೊಂದಿಗೂ ಾಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. 8 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು

ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ ತನಕ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಹೊಂದಿತು.
9 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆ ಾಗಿಲು, ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ೌಳಿಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ
ಾಗ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅನೇಕ ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಪಶುಗಳಿದ್ದವು. ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲು ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸಿದನು. ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಅವನು ರೈತರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ
ಕೂಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

11ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬಳಿ ಒಳೆ್ಳಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಸೇಯರು ಅವರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಹನನ್ಯನು
ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಟು್ಟ ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ
ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ವೈರಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 14ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ, ಕವಚ, ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕವಣೆಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು. 15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾನಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ತ ಾರಿಸಿದನು. ಇವುಗಳನು್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಇವು ಾಣಗಳನೂ್ನ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾರಿಸಬಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತುಂ ಾ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ್ದನು.
ಬಹುದೂರದ ತನಕ ಅವನ ಹೆಸರು ಹಬಿ್ಬತು. ಅವನು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದನು.

16 ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಲಿ್ಲ ಾಶಕರ ಾದ ಗವರ್ವು ಸೇರಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದನು. ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾನೇ
ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಲು ಹೋದನು. 17 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ
ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ, 18 “ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧೂಪ
ಾಕುವದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಾಜಕರೇ ಧೂಪ ಾಕಬೇ ಾದದು್ದ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಈ ಮ ಾ

ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಲ್ಲ. ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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19ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಧೂಪ ಾಕಲು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಜಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಾಜಕರ ಮುಂದೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಆಯಿತು. 20 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಇತರ ಾಜಕರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠವು ಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿದುದರಿಂದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ
ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. 21 ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಪ್ರಜಾ ಾಲನೆ ಾಡಿದನು.
22 ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ

ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವನು. 23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಸತು್ತ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಸೇರಿ ಾಗ,ಅವನಕುಷ್ಠದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನಶವವನು್ನ ಾಜಕುಟುಂಬಸ್ಮ ಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಅರಸ ಾದನು.

27
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾವು

1 ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಇವನ ಾಯಿ ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂಷ. 2 ೕ ಾವುನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಅವನೂ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಧೂಪ ಾಕಿದಂತೆ ಇವನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆದರು.
3 ೕ ಾವುನು ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಾಗಿಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ೌಳಿ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಓಫೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 4 ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಡಿನೊಳಗೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5 ೕ ಾವುನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಅರವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ,
ಅರವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ೕ ಾವುನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

6 ೕ ಾವುನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜ ಾದನು. 7 ಅವನು
ಾಡಿದ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳ ವಿಷಯ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜರ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 9 ೕ ಾವುನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾಜನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯನಂತರ ಾಜ ಾದನು.

28
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜ

1ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಹದಿ ಾರು
ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. 2ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದನು. ಅವನು ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು.
3ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿದನು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
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ಜನರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು. 4ಆ ಾಜನು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

5-6 ಆ ಾಜನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು
ಸೋತು ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು
ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹನು ಬಂದು ಆ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಪೆಕಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರೆಮಲ್ಯ. ಪೆಕಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂಯೆಹೂದ
ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಪೆಕಹನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. 7 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜಿಕಿ್ರಯು ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾದ
ಸಿ ಾಯಿ. ಅವನು ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯನನು್ನ, ಅರಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಕನನನು್ನ ಕೊಂದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರು. 9 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಓದೇದ್. ಓದೇದನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡುಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದ್ದನು. ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ. ಈಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಚಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗೆ ಾಡುವದರಿಂದನೀವುಸಹದೇವರದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11ಈಗನೀವುನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಕೆಲವು
ಾಯಕರು ನೋಡಿದರು. ಆ ಾಯಕರು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆ ಾಯಕರುಗಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯ, ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಹೆದೆ್ಲ ್ಯಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸ. 13 ಈ ಾಯಕರುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
“ಯೆಹೂದದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಪವನೂ್ನ
ದೋಷವನೂ್ನಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14ಆಗ ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೆರೆಯವರನು್ನ, ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾಯಕರಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 15 ಆ ಾಯಕರುಗಳು ಎದು್ದ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಸೂರೆ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಈ ಾಯಕರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದ
ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.
ಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ “ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಊರು” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿದೆ. ಅನಂತರ ಆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಾಯಕರು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

16-17 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೊ್ಕಯ್ದರು. ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸ ಾಯ ಕೇಳಿದನು. 18ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಹ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಮೇಲೆಯೂ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಬೇತ್ಷಮೆಷ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಗೆದೇರೋತ್, ಸೋಕೋ, ತಿ ಾ್ನ ಮತು್ತ ಗಿ ್ಜೕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳನೂ್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 19 ಅರಸ ಾದ
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ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಪ ಾಡಲು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದದೇಶಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಾಜನು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದನು. 20 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು
ಆ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅವನಿಗೇ ಕಷ್ಟಕೊಡಲು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 21 ಆ ಾಜನು
ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದಲೂ ಾಜ ನಿ ಾಸದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಾಜಕು ಾರರ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಆ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡದೆ ಹೋದನು.
22 ಆ ಾಜನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂ ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 23 ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆ ಾಧಿಸುವ ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಜನು
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಿದನು. ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಾಜನು, “ಅ ಾಮ್ಯರು
ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ
ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು. ಆ ಾಜನು ಆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನೂ ಾಪ ಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಪ ಾಡುವದಕೆ್ಕ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾಜನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದು

ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು; ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಿದನು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರಸೆ್ತಗಳ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 25ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಾಜನುಧೂಪ ಾಕಲುಮತು್ತ ಬೇರೆದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಲುಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು;ಅನ್ಯ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಲು ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾಧಿಸಿದ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಜನು ರೇಗಿಸಿದನು.

26ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯತನಕ ಆ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 27ಆ ಾಜನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು;ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರುಗಳ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಅವನಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾದನು.

29
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ

1ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯಳು.
2ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು
ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.

3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು; ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೇ ವಷರ್ದ ದಲಿನ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲಯೇ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೆರೆಯಿಸಿದನು.

4-5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದು ದೇ ಾಲಯದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಾಡಿದ ದೇವರು ಆತನೇ. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇರ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿರಿ. ಅವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುತ್ತವೆ. 6 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿದರು; ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾದರು.
7 ಅವರು ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೀಪಗಳನು್ನ ನಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪಸುಡುವದನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅನ್ಯರು ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತ ವೈರತ್ವದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸಿದರು.
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ಇವೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ನಮ್ಮ ಜನರು
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು; ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಾದ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉ ಾಸೀನ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸಮಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡಿ. ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಆತನಮುಂದೆಸುಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿರು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12-14ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ:

ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಅ ಾಸೈಯಮಗ ಾದಮಹತ್ಮತು್ತ ಅಜಯರ್ನಮಗ ಾದ ೕವೇಲ್;
ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯಮಗ ಾದ ಕೀಷ,ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್;
ಗೆಷೋರ್ನ್ಯನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಮ್ಮನಮಗ ಾದ ೕ ಾಹ,
ೕ ಾಹನಮಗ ಾದ ಏದೆನ್; ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ರ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;

ಆ ಾಫಾನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಜೆಕಯರ್ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ;
ಹೇ ಾನನ ಸಂತತಿಯಿಂದಯೆಹೀಯೇಲ್ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ;
ಯೆದೂತೂನನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

15 ಈ ಲೇವಿಯರೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು; ಅರಸನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಂದ ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು;
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶುಚಿ ಾಡಿದರು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದರು.
ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿ ಾಡಿದರು.
17 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ತಿಂಗಳಿನ ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯರು ಬಂದರು. ಎಂಟು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶುಚಿ ಾಡಿದರು. ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಶುಚಿ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.

18 ಅನಂತರ ಅವರು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ,
ಾವು ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿದೆವು.
ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವಮೇಜನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿದೆವು. 19ಆ ಾಜನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಾವು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತೆ್ತ ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅದರ ವಿಶೇಷಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆವು. ಈಗಅವು
ಯೆಹೋವನ ವೇದಿಕೆಯಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 21 ಅವರು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಏಳು ಆಡುಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. ಈ ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಡೀ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಜೆಯವರಿ ಾಗಿ,
ದೇ ಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಾಜಕರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 23-24 ಆ ಬಳಿಕ ಾಜಕರು
ಹೋತಗಳನು್ನ ಅರಸನ ಮತು್ತ ಸೇರಿಬಂದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ತಂದರು.
ಾಜಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ವಧಿಸಿದರು. ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
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ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಅವರು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಮಸ್ತ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

25 ಾವೀದನೂ ಅರಸನ ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾದನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನನೂ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯ ಮತು್ತ ಕಿನ್ನರಿಗ ಂದಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಆ ಯು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು್ತ.
26 ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಾವೀದನ ಸಂಗೀತ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ ತ ಾ ಾಗಿ ನಿಂತರು ಮತು್ತ ಾಜಕರು
ತುತೂ್ತರಿಗ ಂದಿಗೆ ತ ಾ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 27ಆ ಬಳಿಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಆರಂಭ ಾದ ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವದೂ
ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾವೀದನ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 28 ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಜನಸಮೂಹದವರು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞವುಮುಗಿಯುವತನಕದೇವರಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ
ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

29 ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 30 ಾಜ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಮತು್ತ ಅವನಅಧಿ ಾರಿಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಾಫ ಮತು್ತ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನು
ರಚಿಸಿದ್ದ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಯಕರು ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 31 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೀಗ ಬಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲುಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 33 ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಆರುನೂರು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮೂರು ಾವಿರ ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 34ಅಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ
ಚಮರ್ಸುಲಿದು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಾಕಷು್ಟ ಾಜಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಲೇವಿಯರು ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು ಾಜಕರಿಗಿಂತ ಉತು್ಸಕತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 35 ಆ ದಿವಸ ಎಷೊ್ಟೕ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಾನದ್ರವ್ಯದ ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯು ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. 36 ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

30
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ,ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಎರಡನೆಯತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 3ಅದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಾಜಕರು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಜನ ಸೇರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 4ಈ ನಿ ಾರ್ರವು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಸರಿಕಂಡಿತು. 5 ಇದನು್ನ
ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು.
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ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 6ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂದೇಶಕರು ಾಜನ ಪತ್ರವನು್ನ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಇ ಾಕನೂ ಾಕೋಬನೂ ಆ ಾಧಿಸಿದ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳೂ ಸಹೋದರರೂ ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದ ಾರಣ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು. 8 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಗೆ
ಂಡ ಾಗಿರಬೇಡಿ. ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ

ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮ್ಮಮೇಲಿರುವಆತನ ಕೋಪವುಶಮನ ಾಗುವುದು. 9ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಂಧುಗಳೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಮತೆ್ತ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವರು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

10ಸಂದೇಶ ಾರರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆಜನರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 11ಆದರೆಆಶೇರ್,
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
12ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ ಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಹೀಗೆ ಜನರುಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.

13 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದರು. ಅದು ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹ ಾಗಿತು್ತ. 14 ಆ
ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು;
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಾಳುಗೆಡವಿದರು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿದರು. 15 ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು. ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ* ತಮ್ಮನು್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತಂದರು.
16 ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರು.
ಲೇವಿಯರು ರಕ್ತವನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಜಕರು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು.
17ಜನಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕಮಂದಿಪವಿತ್ರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ಅವರು ವಧಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರೇ ಅವರ ಬದ ಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿದರು. ಹೀಗೆಲೇವಿಯರುಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

18-19 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಂಥವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವೆ. ಇವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರೇ, ಜನರು ೕಶೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು

* 30:15: ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಚಿಕೊಂಡರು.
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 22 ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಜನರುಏಳುದಿವಸಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿದರು.
23 ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿವಸ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಇನೂ್ನ ಏಳು

ದಿವಸ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೇರಿಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ತಿನ್ನಲು
ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರ ಾನರು ಒಂದು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಬಂದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರೂ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸಂತಸವು ತುಂಬಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನ್ ಅರಸನ ಸಮಯದಿಂದ ಅಂದಿನ ತನಕ ಅಂ ಾ ಹಬ್ಬವು
ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 27 ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಬಂದ ಆ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

31
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಯರ್ಗಳು

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯು ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಶ ಾಡಿದರು;
ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
2 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು

ಗುಂಪಿನವರಿಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಈ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂಮತೆ್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಅವರದೇ ಆಗಿತು್ತ. 3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು; ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದೂ ಅಮ ಾಸೆ್ಯ
ದಿನದಂದೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.

4 ದೇಶದ ಜನರು ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅವರು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ
ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬಹುದು. 5ದೇಶದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅರಸನ ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ,ಎಣೆ್ಣ,ಜೇನುತುಪ್ಪಮುಂ ಾದಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳಲಿ್ಲಹತ್ತನೆಯಒಂದು
ಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 6ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತಯೆಹೂದದಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಂದು ಾಶಿ ಾಕಿದರು.
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7 ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದರೆ ಅದು
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 8ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಪ್ರ ಾನರೂ ಜನರ ಾಣಿಕೆಯ ಾಶಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು.

9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಣಿಕೆಯ ಾಶಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ 10 ಚಾದೋಕನ ಕುಲದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,

“ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಾವ
ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ. ಾವು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ ಾಡಿದರೂ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು
ನಿಜ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಯಿತು. 12 ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ದಶ ಾಂಶ ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೋನನ್ಯನು ಇದರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಕೋನನ್ಯನ ಸೋದರ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 13 ಕೋನನ್ಯ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಈ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅ ಾಹೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್, ೕಜಾ ಾದ್, ಎಲೀಯೇಲ್, ಇ ಾ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್
ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ ಇವರನು್ನ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ ಆರಿಸಿದರು.

14 ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯು ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅದರ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಅವನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪೂವರ್ದ ಾಗಿಲಿನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಲೇವಿಯ ಾದ ಇಮ್ನನ ಮಗನು.
15 ಏದೆನ್, ಮಿ ಾ್ಯಮಿನ್, ಯೇಷೂವ, ಶೆ ಾಯ, ಅಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಕನ್ಯ ಇವರು ಕೋರೆಯ
ಸ ಾಯಕರು. ಇವರು ಾಜಕರು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.
ಕೂಡಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಜಕರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚಿದರು.

16 ಮೂರು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲೇವಿಯರ ವಂ ಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಹೆಸರು ಾಖ ಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದರು. ಗಂಡಸರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 17 ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜಕರೂ ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ ವಂ ಾವಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವರೂ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದವರೂ ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಲೇವಿಯರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಲು ದೊರೆಯಿತು. ಾ ಾರ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಲು ದೊರೆಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವೆಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

19 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯ ಕೆಲವು ಾಜಕರಿಗೆ ಲೇವಿಯರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಹೊಲಗಳಿದ್ದವು. ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಲು ಕೊಡಲು ಕೆಲವರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು.
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ
ಅವರವರ ಾಲು ದೊರೆಯಿತು.

20 ಹೀಗೆ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದನು. 21ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಾನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನದೇವರಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿಯಶಸಿ್ವ ಾದನು.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಟ್ಟ ಅಶೂ್ಶರನ ಅರಸನು
1 ಹೀಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು

ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ
ಸೋಲಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕೋಟೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಾಳೆಯ
ಾಡಿದರು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲಿಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 3ಅವನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ಾಡಿ
ಮುಗಿಸಲು ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. 4 ಅನೇಕ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು
ದೇಶದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳನೂ್ನ ತೊರೆಗಳನೂ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಂತೆ ಾಡಿದರು. 5 ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು, ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬುರುಜು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ೌಳಿಗೋಡೆಯಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಹಳೇ ಾಗದಪೂವರ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
6-7 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಾ್ಲ ದಳಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಸೇ ಾಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಸ ಾಲೋಚನೆ ನಡಿಸಿದನು; ಅವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದನು. “ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿ ಾಗಲಿ

ಅರಸನೊಂದಿಗಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಾ ್ಕಗಲಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಮಥ್ಯರ್
ನಮಗಿದೆ. 8 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ಇರುವರು. ಆದರೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಆತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು.

9 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಾಕೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನಯೆಹೂದದಅರಸ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನಬಳಿಗೂಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

10 ಅವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇರುವಂತೆ ಾಡಿರುವ ಾವುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಭರವಸವನಿ್ನಟ್ಟದಿ್ದೕರಿ? 11ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅನ್ನನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಂದ ಾ ಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? 12ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾನೇಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 13 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಾನೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಆ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ
ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು. ಾವ ದೇವರೂ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನು ಎಂದು ನೀವು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ?

15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಾವ
ದೇಶದ ದೇವರಿ ಾಗಲಿ ಅವನ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’ ”
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16 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಕೀ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. 17 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಬರೆದ

ಪತ್ರ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇತರ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದ ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” 18 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಭಯಪಡಲೆಂದು ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಸೇವಕರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. 19ಲೋಕದ ಜನರು

ಆ ಾಧಿಸಿದ ಮತು್ತ ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಆತನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು.

20 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ತಮಗೆ
ಬಂದೊದಗಿದ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 21 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರನೂ್ನ ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವನ ಜನರು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಅವನು
ತನ್ನ ದೇವರಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ ಾರು ಾಡಿದನು; ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡಿದನು. 23 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಾಗೆಯೇ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ೌರವಿಸಿದರು.

24ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದನರಳು ಾ್ತ ಇದ್ದದರಿಂದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

25 ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಹೃದಯವು ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅವನು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಉಪ ಾರಸು್ತತಿ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಆತನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮೇಲೂ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ
ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 26 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಗವರ್ಪಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇದ್ದಷು್ಟ ಾಲಯೆಹೋವನ ಕೋಪ ಅವರಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ
ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನೂ್ನ ಇಡಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
28 ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಂದೆಗಳಿಗೂ ಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 29 ಅವನು ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು; ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ತಡೆದು ಆ ನೀರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ
ನೇರ ಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಕೈ ಾಕಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲ ಾದವು.

31 ಒಂದು ಾರಿ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆದ ಅದು್ಭತ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳೂ ಅವನ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ
ಯೆ ಾಯನ ದಶರ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ; ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 33 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ
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ವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬದಲು ಅವನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.

33
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಮನಸೆ್ಸ

1ಮನಸೆ್ಸಯು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ
ಐವತೆದು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. 2ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮನಸೆ್ಸ
ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 3ಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕೆಡವಿದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಾಳ್ ದೇವರ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 4 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ದೇ ಾಲಯದವಿಷಯ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 5 ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು
ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6 ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು; ಪಿ ಾಚಿಗ ಂದಿಗೂ ದು ಾತ್ಮಗ ಂದಿಗೂ ಸಂಪಕರ್ವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು

ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 7ಮನಸೆ್ಸಯು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದನು.
ಆ ಮಂದಿರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೂ ಾತ ಾಡಿ,
“ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಸ ಾ ಾಲ
ನಡಿಯುವುದು. 8 ಾನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ

ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಶ ಾಡಿದ್ದನು.
10ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 11ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಅರಸನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಬಂದು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಆ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದರು.
12ಈಸಂಕಷ್ಟಗಳುಅವನಿಗೆಒದಗಿ ಾಗಅವನುದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತನಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು

ಬೇಡಿದನು. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು. 13ಯೆಹೋವನು
ಮನಸೆ್ಸಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನಕೂ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನೇ ನಿಜ ದೇವರೆಂದು
ಅರಿತನು.

14 ಇ ಾದ ನಂತರ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ
ಗೋಡೆಯು ಕಿದೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮೀನು ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಸುತು್ತ ಾಕಿತು. ಅವನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು; 15 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗಿಸಿದನು;ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ದೇ ಾಲಯದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
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ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿಸಿದನು. 16ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೂ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಆ ವಿಧಿಸಿದನು. 17 ಜನರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರವೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

18 ಮನಸೆ್ಸ ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ,
ದೇವದಶಿರ್ಗಳುಅವನಿಗೆಇಸೆ್ರೕಲರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ಮನಸೆ್ಸಯ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ದೇವದಶಿರ್ಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ೕರಕೃತ್ಯಗಳೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವ ದಲು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೆಂದೂ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನೆಂದೂ
ದೇವದಶಿರ್ಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20ಮನಸೆ್ಸಯು ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮನಸೆ್ಸಯಮಗ ಾದ ಅ ೕನನು
ಅವನ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅ ೕನ

21ಅ ೕನನುಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರು ಾಗಇಪ್ಪತೆ್ತರಡುವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ವಷರ್ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳಿದನು. 22 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದ್ದನು್ನ ಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದಎರಕದಬೊಂಬೆಗಳಿಗೂಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 23ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅ ೕನನು ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅ ೕನನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 24ಅ ೕನನ ಸೇವಕರು ಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25ಆದರೆಅರಸ ಾದ ಅ ೕನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಸೇವಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದರು.

34
ಯೆಹೂದದ ಅರ ಾನದ ೕಷೀಯ

1 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಎಂಟು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದ ತನಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು. 2 ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ದೇವರನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಎರಕದ ಮತು್ತ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 4 ಜನರು ಾಳ್
ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ೕಷೀಯನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ
ೕಷೀಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಡೆದು

ಪುಡಿ ಾಡಿ ಾಳ್ ದೇವರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸ ಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 5 ೕಷೀಯನು ಾಳ್
ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳಮೇಲೆಯೇ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಹೀಗೆ ಅವನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು.
6ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್,ಮನಸೆ್ಸ, ಸಿಮೆ ೕನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಉದ್ದಕೂ್ಕ ಾಡಿದನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳುಬಿದ್ದವುಗಳಿಗೂ ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. 7ಅಲಿ್ಲಂದಮುಂದೆ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೂ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡರಿಸಿ ಎರಕದ ಕೆತ್ತನೆಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿ, ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
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8ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೆಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನು ಾಫಾನ್, ಾಸೇಯಮತು್ತ ೕ ಾಹ
ಇವರನು್ನ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಫಾನನ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಚಲ್ಯ. ಾಸೇಯನು ನಗರದ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜ್. ೕ ಾಹನು ಾಜಲೇಖಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ೕಷೀಯನು

ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದನು. 9 ಜನರು ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರೂ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10 ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವರಿಗೆ ಲೇವಿಯರು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
11 ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಹಣದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು; ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮರದ
ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು
ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು
ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 12-13 ಕೆಲಸ ಾರರು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಯಹತ್ ಮತು್ತ ಓಬದ್ಯ. ಇವರು ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇತರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್. ಇವರು
ಕೆ ಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಲೇವಿಯರೂ ಕೆಲಸದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು, ಆ ೕಜನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿಯೂ
ಾಯರ್ದಶಿರ್ಗ ಾಗಿಯೂ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೊರೆತದು್ದ
14 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕಂಡನು. 15 ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು
ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಾಫಾನನು ಅದನು್ನ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ
ತಂದು ಅದು ದೊರೆತ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. “ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು”
18ಎಂದುಹೇಳಿಆಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದತೊಡಗಿದನು. ಅವನುಅರಸನಮುಂದೆನಿಂತುಕೊಂಡುಓದುತಿ್ತರಲು
19ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು.
20 ಆಗ ಅರಸನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ್,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಸೇವಕ ಾದ ಅ ಾಯ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಾಡದೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದ್ದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಕೆ ತೊಕ್ಹತನ
ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ತೊಕ್ಹತನು ಹಸ್ರನ ಮಗ. ಇವನು ಅರಸನ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳ
ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊಸ ಬ ಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅರಸನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇವಕರು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. 24ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೂ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದದೇಶದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಓದಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನುಬರ ಾಡುವೆನು. 25 ಾಕೆಂದರೆಜನರುನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
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ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ಆರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’

26 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ‘ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 27 ೕಷೀಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು
ಗೋ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಮೃದು ಾದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನನು್ನ ಲ ಸಿದೆನು. 28 ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಸೇರುವೆ. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೂ ತರುವ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು
ಒಂ ಾ ಾ್ನದರೂಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.’ ”ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂಅರಸನಸೇವಕರೂಈಸಂದೇಶವನು್ನ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ತಂದರು.

29 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. 30 ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರೂ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ೕಷೀಯನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಪುಸ್ತಕವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ. 31 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು, ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸುವು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 32 ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಾವೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 33 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿ ಾ ಾ ಜ ಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ೕಷೀಯನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ೕಷೀಯನು ಾಡಿದನು. ೕಷೀಯನು ಬದುಕಿದ್ದಷು್ಟ ಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

35
ೕಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿದನು.
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯು ವಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

2 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರನು್ನ ೕಷೀಯನು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ವಿವಿಧ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 3 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ೕಷೀಯನು, “ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಿರಿ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನಮಗ. ಆಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಮೇಲೆಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ;
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ; ದೇವಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ವಂಶಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇ ಾ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿರಿ.

5ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಲಿ್ಲರಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ. 6ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. ಆತನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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7 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾವಿರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಈ ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನದೇ ಆಗಿದ್ದವು. 8 ೕಷೀಯನ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಾಜಕರಿಗೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ

ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯೇಲನು ದೇ ಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಜಕರಿಗೆ
ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ, ಮೂನೂ್ನರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ
ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಕೋನನ್ಯ, ಸೆ ಾಯ, ನೆತನೇಲ್ ಮತು್ತ ಇವರ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಹಷಲ್ಯ,
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್ಇವರು ಐನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳನು್ನಮತು್ತ ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಲೇವಿಯರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

10 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ನೇಮಿತ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ಇದು ಅರಸನ ಆ ಾಗಿತು್ತ. 11 ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಲೇವಿಯರು ಅದರ ಚಮರ್ ಸುಲಿದು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಜಕರು
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 12ಆಮೇಲೆಬೇರೆಬೇರೆಕುಲಗಳವರಿಗೆಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಲು
ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
13ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯಪ್ರ ಾರ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟರು. ಪರಿಶುದ್ಧಯಜ್ಞದ
ಾಂಸವನು್ನ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು.

14ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯರು ತಮ ಾಗಿಯೂಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿ ಾಗಿಯೂ ಾಂಸವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆ ಾಜಕರು ಾತಿ್ರ ತನಕವೂ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಾಫನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಲೇವಿ ಾಯಕರು
ಾವೀದನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಆ ಾಫ್,ಹೇ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅರಸನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದ ಯೆದೂತೂನ್. ಾ್ವರ ಾಲಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಾಕಂದೆರ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅವರ
ಸೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

16 ಹೀಗೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವು
ನಡೆಯಿತು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ
ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದವರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಮತು್ತ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಆಚರಿಸಿದರು. 18 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಂದೂ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯ, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಯೆಹೂದದ ಜನರು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಮತು್ತ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 19 ಇದು ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೆಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

ೕಷೀಯನಮರಣ
20 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಷೀಯನು ಾಡಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ

ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲುಹೊರಟನು. ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನುನೆಕೋನಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡಲುಹೊರಟನು.
21ಆದರೆ ನೆಕೋ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ,

“ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಕೈ ಾಕಬೇಡ. ಾನು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೇಗನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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22 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೆಕೋನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ವೇಷಬದ ಾಯಿಸಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವರಅಪ್ಪಣೆಯಬಗೆ್ಗ ನೆಕೋಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಲು ೕಷೀಯನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. 23 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಾಣಗಳು ಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ
ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯರಿ. ಾನು ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

24 ಆಗ ಸೇವಕರು ೕಷೀಯನನು್ನ ಅವನಿದ್ದ ರಥದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ತಂದಿದ್ದ
ಇನೊ್ನಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ನೇರ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸತ್ತನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತುಂ ಾ ಶೋಕಿಸಿದರು. 25ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ ಾಡಿದನು. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಈಗಲೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ೕಷೀಯನಕುರಿತುದುಃಖದ ಾಡನು್ನ ಾಡುವದುಅವರಿಗೆರೂಢಿ ಾಗಿದೆ. ಆಗೀತೆಗಳನು್ನಮರಣದ

ಾಡಿನಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
26-27 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕದ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ೕಷೀಯನಿಗಿದ್ದ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದೆ.

36
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜ

1 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ೕಷೀಯನ ಮಗನು. 2ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 3 ಆ ಬಳಿಕ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆಕೋ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಕೈದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತನಗೆ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಮೂವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ
ಕೊಡಲುಆ ಾಪಿಸಿದನು. 4ನೆಕೋಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ತಮ್ಮ ಾದಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ
ಬದಲಿಗೆಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನ ಬದಲು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ನೆಕೋ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮ

5ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನುಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ
ಒಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದನು.

6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಕಂಚಿನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 7 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹಲ ಾರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 8 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಡಿದ ದುಷಿ ್ಕ ್ರಯೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಾಜರುಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬದಲು ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು
ಅರಸ ಾದನು. ಇವನುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಮಗ.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀನ

9 ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳಿದನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
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ಾಡಿದನು. 10ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕರು ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೊಸ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋ ಾಕೀನನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
11ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಾಲ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. 12 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದೇವರೆದುರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಯೆರೆಮೀಯನಮೂಲಕ ಬಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನ
13 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದೇವರ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರು, ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾಯಕರು ಬಹಳ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರುಬೇರೆದೇಶಗಳನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಆ ಾಯಕರುಗಳು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಆ ಆಲಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 15 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ
ತನ್ನ ಜನರೂತನ್ನಮಂದಿರವೂ ಾಶ ಾಗುವದರಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 16ಆದರೆಆತನಜನರುಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು; ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು; ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.
ಆಗ ದೇವರ ಕೋಪವುಅವರಮೇಲೆಉರಿಯತೊಡಗಿತು. ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
17 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಯುವಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ
ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವಂತರನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 18 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಾಗಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೂ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದನು. 19 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು; ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು;
ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿದರು ಮತು್ತ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು; 20 ಜೀವದಿಂದುಳಿದ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಾರಸಿಯ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು. 21ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. “ಈ ಸ್ಥಳವು
ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾಳುಬೀಳುವದು. ಜನರು ಆಚರಿಸದೆಹೋದ ಸಬ್ಬತ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅದು
ಪರಿ ಾರ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದುಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಾರಸಿ ಾಜ ಾದಕೋರೆಷನಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನುಅವನಿಂದಒಂದು
ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು.
ಕೊರೇಷನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:
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23 ಾರಸಿ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನು ತಿಳಿಸುವದೇನೆಂದರೆ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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ಎಜ್ರ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳುಹಿಂತಿರುಗಿ 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. 3ಆತನು 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 ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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.”
5ಆಗಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಾನರೂ ಾಯಕರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು.

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲುಅವರುಹೊರಟಾಗದೇವರಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರಜನರೂಅವರೊಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 6 ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂ ಾ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಬೆಲೆ ಾ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.
9ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು 30 ಬೆಳಿ್ಳ ಬೋಗುಣಿಗಳು 1,000 ಕತಿ್ತಗಳುಮತು್ತ
ಾತೆ್ರಗಳು 29 10ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು 30 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು 410 ಇತರ ಾತೆ್ರಗಳು 1,000
11ಒಟು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಗಳುಐದು ಾವಿರದ ಾನೂರು. ಸೆರೆಯವರು ಾಬಿಲೋನ್ನಗರವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟಾಗಈವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

2
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದ ಸೆರೆಯವರು

1ಸೆರೆಯಿಂದಮರಳಿಬಂದಸಂ ಾ್ಥನದವರವಿವರ,ಬಹಳವಷರ್ಗಳಹಿಂದೆ ಾಬಿಲೋನಿನಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 2 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೊಂದಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆ ಾಯ, ರೆಗೇ ಾಯ, ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷನ್,
ಮಿ ಾ್ಪರ್, ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ರೆಹೂಮ್ಮತು್ತ ಾಣ. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯ:

* 1:1: ದಲನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 538ನೇ ಇಸವಿ.
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3ಪರೋಷಿನ ಸಂತತಿಯವರು 2,172
4ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು 372
5ಅರಹನ ಸಂತತಿಯವರು 775
6ಯೇಷೂವಮತು್ತ ೕ ಾ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, ಕೆಫೀರಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ಊರುಗಳವರು 743
26 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬಊರುಗಳವರು 621
27ಮಿ ಾ್ಮಸಿನವರು 122
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 ಸೇರಿದಯೆ ಾ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,ಹಟೀಟ್ಮತು್ತ ಶೋಬೈ. ಇವರ ಸಂತತಿಯರು ಒಟು್ಟ 139

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

62 ಇವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಜಕತ್ವದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 63ಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ದೊರಕುವ ತನಕ ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

64-65ಹೀಗೆಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತರಡು ಾವಿರದಮುನೂ್ನರಅರವತು್ತಮಂದಿತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಇವರಲಿ್ಲನ ಅವರ ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರೂ ಇದ್ದರು. 66-67 ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುನೂರ
ಮೂವ ಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳು, ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು, ಾನೂರ ಮೂವತೆದು ಒಂಟೆಗಳು
ಮತು್ತ 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.
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70ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರು,ಲೇವಿಯರುಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರೊಳಗೆ ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

3
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ 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 ದೇವರಿಗೆಯಜ್ಞವನು್ನ 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 ಾದಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರು ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಇತರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಹ ತಂದು ಕೊಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 6 ದೇ ಾಲಯವು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇ ಾಲಯದಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ

7 ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಜನರು ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು.
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು 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.
8ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಎರಡನೆಯವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ

ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ಮತು್ತ ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದಯೇಷೂವನು ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇವಿಯವರನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರ ಾ್ನಗಿ
ಅವರು ನೇಮಿಸಿದರು. 9 ದೇ ಾ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; ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾ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 ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರ
ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
12ಆದರೆ 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 ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೂಮತು್ತ 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.

3ಆದರೆಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,ಯೇಷೂವಮತು್ತ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು ಅವರಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವುನಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಾವು ಾತ್ರವೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರ ದೇವರು. ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಸೈರಸನು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ.”

4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟಬಂತು. ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ಕಟು್ಟವವರನು್ನ ನಿ ಾಶೆಪಡಿಸಲೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
5 ಯೆಹೂದ 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.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಶತು್ರಗಳು

7 ಅತರ್ಷಸ್ತನು 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.
8ಅದಕೆ್ಕ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮಮತು್ತ ಾ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 ಅಷೂರ್ ಬನಿ ಾಲನು ಕರೆತಂದು ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಇತರ ಜನರು,

11ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸೇವಕರು ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನಿಗೆ ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ:
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12 ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾವು ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ಕೆಟ್ಟ ನಗರ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಅರಸುಗಳಿಗೆ
ಎದುರು ಬೀಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗಆಯೆಹೂದ್ಯರುಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇ ಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮತು್ತ
ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನಿನಗೆ
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದನೂ್ನ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಾಜರಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿದೆ.

14 ಾಜನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜ ಾ ಾ್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 ಈ ನಗರದಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ದಂಗೆಗಳು
ಎದಿ್ದವೆ. ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

16 ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

17ಈಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

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 ಾದದಂಗೆಯದೀಘರ್ಇತಿ ಾಸವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಹೊಂದಿರುವುದುನಮಗೆತಿಳಿದುಬಂತು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಂಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಡೆದಿದ್ದವು. 20 ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ 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. ಮುಂದುವರಿದರೆ ನನಗೆ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಹಣವು
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಾಜ ಾದಅತರ್ಷಸ್ತನು ಬರೆದಪತ್ರವನು್ನ ರೆಹೂಮನಿಗೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಶಿಂಷೈಗೂಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದ ಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
24ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಯರ್ವು ನಿಂತಿತು. ಪಶಿರ್ಯ ಾಜ ಾ ಾರ್ವೆಷನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೆಯವಷರ್ದ ತನಕ ಕೆಲಸವುಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.
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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. 3ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ತತೆ್ತನೈ ಮತು್ತ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವಮತು್ತ ಅವರ ತೆ ಾರರ ಬಳಿ ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲೂ ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಡಲೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? 4 ಈ
ಾ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. 6 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ತತೆ್ತನೈ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ
ಪ್ರಮುಖರು ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. 7ಪತ್ರದ ನಕಲು ಹೀಗಿದೆ:

ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳು.
8 ಾಜನೇ, ಾವು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ

ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಲೂ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಬಹಳ ವೇಗ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತರುವದರಿಂದ ದೇ ಾಲಯವು ಬೇಗನೆ
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:

“ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಮುಗಿಸಿದ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳುಗೆಡವಿ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 13 ಅನಂತರ ಾ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.”
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15 ಅರಸ ಾ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 ಾಜ ಸೈರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ.
ಆಮೇಲೆ, ಅರಸನೇ, ಇದರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಏನು ತೀ ಾರ್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಮಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಿರಿ.

6
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆ

1ತನಗಿಂತ ದಲು ಾಜ ಾಗಿದ್ದವರ ವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಶೋಧಿಸಿದನು.
ಈಪುಸ್ತಕಗಳು ಾಜಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 2ಮೇದ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಎಕ್ ಬಟಾನಎಂಬಕೋಟೆ 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 ಾಲಯದಅಸಿ್ತ ಾರವುಬಲ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಎತ್ತರತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿಇರಬೇಕು. ಅದರಅಗಲ
ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. 4 ಅದರ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಲು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು;
ಒಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿರಬೇಕು. ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ತಗಲುವ ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚವೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಜನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೂರೆ ಾಡಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದದ್ದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು.

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.

8 ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಏನೆಂದರೆ, ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ
ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಖಚರ್ನು್ನ ಸರ ಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಹಣವನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಾಡಬೇಕು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ನಿಂತುಹೋಗ ಾರದು. 9 ಆ
ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ೕ ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಳೆಹೋರಿಗಳು, ಟಗರುಗಳು,
ಗಂಡುಕುರಿಗಳು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು ಗೋಧಿ, ಉಪು ್ಪ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿರಿ. 10 ಅವುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ
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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 ತೊಲೆಯನು್ನ ಎಳೆದು ಅದನು್ನ ಶೂಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇತು
ಾಕಬೇಕು;ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ ಮಣು್ಣದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು.
12 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಅರಸ ಾಗಲಿ

ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಲಿಈಆ 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 ಬೇಗನೆ ಮತು್ತ

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. 14ಹೀಗೆ 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 ಾಲಯವುಸಂಪೂಣರ್ ಾಯಿತು.

16 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಷರ್ದಿಂದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು.
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಾ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, ೕಶೆಯವಿಧಿಯಂತೆ 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.
ಾಕೆಂದರೆಅಶೂ್ಶರದಅರಸನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸುವುದರಮೂಲಕಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ

ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಡವು ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

7
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಜ್ರನ ಆಗಮನ
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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. 3ಅಹೀಟೂಬನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು;
ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನಮಗನು. ಅಜಯರ್ನುಮೆ ಾ ೕತನಮಗನು; 4ಮೆ ಾ ೕತನು ಜೆರಹ್ಯನ
ಮಗನು; ಜೆರಹ್ಯನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಮಗನು;ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಬುಕಿ್ಕೕಯಮಗನು. 5ಬುಕಿ್ಕೕಯು ಅಬೀಷೂವನ
ಮಗನು; ಅಬೀಷೂವನು ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗನು; ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಮಗನು.

6 ಎಜ್ರನು ಾ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 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 ಾಜಕನೂಬೋಧಕನೂಆಗಿದ್ದನು. 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 ಏಳು ಮಂದಿ ಸಲಹೆ ಾರರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನೀನೂನಿನ್ನ ಜನರೂದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆನೋಡಿಕೊ. 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.

17ಆಹಣದಿಂದ ಹೋರಿಗಳನು್ನ,ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಗಂಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಲುಉಪ ೕಗಿಸು.
ಾ ಾಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. 18 ಉಳಿದ
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 ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಜ್ರನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ
ಾಜಕನೂ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಈ ಆ ಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ

ತ್ವರಿತ ಾಗಿಯೂವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 22ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವುಎಜ್ರನಿಗೆ 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 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 ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ (ಎಜ್ರ) ಹೊರಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರ ಮತು್ತ
ಇತರ ಜನರ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು. ಬಂದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
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2 ಫೀನೆ ಾಸನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈ ಾ ಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು;
ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹಟೂ್ಟಷ್;

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

5 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರು;

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

7ಏ ಾಮಿನಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯನಮಗ ಾದಯೆ ಾಯಮತು್ತ 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 ನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ
ಇತರ ಗಂಡಸರು;

11ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಬೇಬೈಯಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಇತರರು;
12 ಅಜಾ್ಗದನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಹ ಾ್ಕಟಾನನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಇತರ ನೂರಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;

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

14ಬಿಗೆ್ವ ೖಯ ಸಂತಿಯವರಲಿ್ಲಊತೈ, 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. 16 ಆಗ ಾನು ಎಲಿಯೆಜರ್,
ಅರೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ, ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾರೀಬ್, ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾ ಾನ್, ಜೆಕಯರ್ಮತು್ತ 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 18 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.
19 ಅಲ್ಲದೆ ಮೆ ಾರೀ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ; ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.
20 ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ 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 ಸಂಕೋಚ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
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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. 28ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾಜಕರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಮತು್ತ
ಈ ವಸು್ತಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 29ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತಲುಪಿಸುವ ತನಕ ನೀವು
ಇದಕೆ್ಕ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರುಇವುಗಳನು್ನ ತೂಗಿದೇ ಾಲಯದಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಭದ್ರ ಾಗಿಡುವರು.”

30ಎಜ್ರನು ತೂಕ ಾಡಿಕೊಟ್ಟಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನಮತು್ತ ಇತರವಿಶೇಷವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕರುಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಹೊತ್ತರು.

31 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನ ಾವು ಅಹ ಾ ನದಿಯ ದಡವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೊರಟೆವು. 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
ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಮೆರೇ ೕತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆವು. 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.

36ಅರಸ ಾದಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾಜಾ ಯಪತ್ರವನು್ನಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೂ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ
ಸಂಪೂಣರ್ ಸಹ ಾರವನೂ್ನ ಬೆಂಬಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

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. 2ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರುತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಾಸಿಸುವಜನರೊಂದಿಗೆಮದುವೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್
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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. 3ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹರಿದು ಾಕಿದೆನು. ನನ್ನ ತಲೆಯಮತು್ತ 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:
“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
ಅಲಿ್ಲಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ; ಗು ಾಮತನದಿಂದನಮ್ಮನು್ನ
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. 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 ನಮಗೆವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾವುಅತಿ ೕ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.
ಾವು ಹೀಗೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಾ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.”
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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, 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; ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಈ
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 ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ 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.

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.”
12ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎಜ್ರನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಎಜ್ರನೇ, ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ

ಹೇಳಿರುವೆ! ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಡಬೇಕು. 13ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ಾವು ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ ಮಳೆಯಲಿ್ಲರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾವು ಬಹಳ ೕರ ಾದ
ಾಪ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುವಂಥದಲ್ಲ. 14 ಈ
ಕೂಟದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರ ಾನರು ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನಮದುವೆಆದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರೊಂದಿಗೆಒಂದು ನೇಮಿತಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿ.
ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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

* 10:6: ದೊ್ರೕಹ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಮೂಲಕ ದೇವರ ಆ ಯಉಲ್ಲಂಘನೆ.



ಎಜ್ರ 10:16 727 ಎಜ್ರ 10:37

16ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ೕಜನೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪದ ಬಳಿಕ ಎಜ್ರನು ಅವರವರ
ವಂಶದ ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ವಂಶಕೆ್ಕ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹೆಸರಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ 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.
22ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಸೇಯ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ನೆತನೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಸ.

23ಲೇವಿಯವರಲಿ್ಲ
ೕಜಾ ಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ, ಪೆತಹ್ಯ,ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್,

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
24 ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್ ಎಂಬವನು ಅನ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್, ಟೆಲೆಮ್ಮತು್ತಊರೀ.

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

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

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

28ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯಿಂದಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲ ೖ.
29 ಾನೀ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಆ ಾಯ, ಾಷೂಬ್, ಶೆ ಾಲ್ ಮತು್ತ

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

31 ಾರೀಮ್ ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆ ಾಯ, ಸಿಮೆ ೕನ್,
32ಬೆ ಾ್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,
36ವ ಾ್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.

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

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

3ಆಗ ಹ ಾನೀ ಮತು್ತ ಅವನ ತೆ ಾರರು, “ನೆಹೆಮೀಯನೇ, ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಯೆಹೂದ
ಾ್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. 5 ನಂತರ ಾನು ಈ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದೆನು:

“ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮ ಾ ದೇವರೂ ಪ ಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವಿ. ನಿನ್ನನು್ನ 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. 9ಆದರೆ 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 ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಾಜನಿಗೆ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.”

2
ನೆಹೆಮೀಯನನು್ನ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
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1 ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ನಿ ಾ್ಸನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಾಜನಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನು
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನೆಂದೂ ಾಜನ ಮುಂದೆ ದುಃಖಿತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದರಿಂದ, 2 “ನೀನು ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ಅರಸನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು
ದುಃಖಿತ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುವೇದನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲ?”
ಅರಸನ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಾನು ಭಯಪಟೆ್ಟನು. 3 ಾನು ಭಯದಿಂದಲೇ, “ಅರಸನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು.

ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ 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 ಾಡಿಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರಸ ಾಧಿಗಳಿರುವಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು.
ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದೆನು.
6 ಾಣಿಯು ಾಜನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಾಜನೂ ಾಣಿಯೂ, “ನಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ

ಸಮಯಬೇ ಾಗುವುದು? ನೀನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗ ಬರುವಿ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದು್ದದರಿಂದ ಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆನು.

7ಆಮೇಲೆ “ ಾಜನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನು ಇಚಿ್ಫಸುವು ಾದರೆಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ 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 ಅರಣ್ಯಗಳಮು ಾ್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 ಾರಿಗೂತಿಳಿಸದೆನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಕೆಲವುಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಹೊರಟೆನು.
ಾನು ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕುದುರೆ ಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಕುದುರೆಯೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.

13ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೇಕಣಿವೆಯ ಾಗಿಲಿನಮೂಲಕಹೊರಟು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಗೋಡೆಗಳನು್ನ,
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಹೆ ಾ್ಬವು ಾವಿಯ ಬಳಿಗೂ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಗೂ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. 14 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿಗೂ ಅರಸನ ಕೊಳಕೂ್ಕ ಬಂದೆನು.
ಇಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಾ ಾ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; 15ಆದ್ದರಿಂದ ಾ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.
17 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮ್

ಒಂದು ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಾಗಿದೆ; ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಗಿವೆ. ಬನಿ್ನರಿ, ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
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ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆಗ ಾವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

18 ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನು ಹೇಳಿದವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು, “ ಾವು ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಾ್ರರಂಭಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ
ಾವು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 19ಆದರೆ ಹೋರೋಬಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು, ಅ ್ಮೕನಿಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಟೋಬೀಯಮತು್ತ ಅರಬಿಯವ ಾದ ಗೆಷೆಮ್ ಇವರುಗಳು ಾವು ೌಳಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆಂಬ ಸುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿ, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತರುವಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

20 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. ಾವು ಆತನ
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಾವುಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂಈಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿಲ್ಲಮತು್ತ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆಸ್ವಂತ
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 ಇಮಿ್ರಯಮಗ ಾದ ಜಕೂ್ಕರನು ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದನು.

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

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

ಮೆಷೇಜಬೇಲನಮಗ.)
ಈ ಗೋಡೆಯನಂತರದ ಾಗವನು್ನ ಾನನಮಗ ಾದಚಾದೋಕನು 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. ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಮೆಲೆಟ್ಯ ಎಂಬವನು ಮತು್ತ ಮೇರೋನೋತಿನ ಾದೋನ್ ಎಂಬವನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಮತು್ತಮೇರೋನೋತ್ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳಆಡಳಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ.

8 ಹಹರ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದನು; ಹನನ್ಯನು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು,
“ಅಗಲಗೋಡೆ”ಯವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

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

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.

14ರೇ ಾಬನಮಗ ಾದಮಲಿ್ಕೕಯನು ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿಸಿದನು. ಇವನು ಬೇತ್ಹಕೆ್ಕರಿಮಿನ
ಾ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 ತನಕಮುಂದುವರಿಸಿ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ 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.

17ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರಮುಖ್ಯಸ್ತನು ಾನಿಯಮಗ ಾದ ರೆಹೂಮನು.
ಕೆಯೀಲ ಎಂಬ ಅಧರ್ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಾಜ್ಯ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಹಷಬ್ಯನು ಇದರ ಮುಂದಿನ ಾಗದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದನು.

18ಅವರಸಹೋದರರು ಕೆಯೀಲದಇನೊ್ನಂದುಅಧರ್ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಾ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. 21 ಹಕೊ್ಕೕಚನ ಮಗ ಾದ ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಮೆರೇ ೕತನು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನಮನೆಮುಂದಿನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಆಮನೆಯ ಕೊನೆಯತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. 22ಆ ಾ್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.
24 ಹೇ ಾ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್ ಅಜಯರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆಯ ತನಕ

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
25ಊಜೈಯ 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
ಾಗಿಲಿನಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬುರುಜಿನವರೆಗೂ ರಿಪೇರಿ ಾಡಿದರು.
27 ತೆಕೋವದವರು ಉಳಿದ ಆ ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯ

ತನಕಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
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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 ಾನೂನನೂ ಉಳಿದ
ಾ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. ಮೂಲೆಗೋಡೆಯಮೇಲಿರುವ 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, “ಈ ಬಲಹೀನ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಾವು ಇವರನು್ನ ಹೀಗೇಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಯೇ?
ಾವು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರೇ? ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಮುಗಿಸುವು ಾಗಿ
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿ ಳಗಿನ ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿಗೆ ಜೀವಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೂದಿಮತು್ತ ಹೊಲಸುಗಳ ಗುಡೆ್ಡಗ ಾಗಿವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಟೋಬೀಯನು, “ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದೇನು?

ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು 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. ಅವರುಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನಿನ್ನ ಾಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿಅವರನು್ನ 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
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾ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. 8ಅವರೆ ಾ್ಲ ಸೇರಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ 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 ಾಧೂಳುಮತು್ತ ಕಸಇರುವುದರಿಂದ ಾವುಗೋಡೆಕಟ್ಟಡಕೆಲಸವನು್ನಮುಂದುವರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
11ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು, ‘ ಾವು ಅವರಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾವುಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ
ಕೆಲಸ ಾ ಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.
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12 ಅನ್ಯಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು 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
ಗೋಡೆಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇದ್ದ ತ ಾ್ಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿಂಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂಇರಿಸಿದೆನು.
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. ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿ,ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿರಿ.”

15ಅವರ 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
ಗೋಡೆಯಕೆಲಸದಲಿ್ಲ 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. 18 ಕೆಲಸ ಾರರು
ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದೂಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ತುತೂ್ತರಿ
ಊದುವವನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆಗ ಾನು ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬಗಳವರನೂ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, “ ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್;
ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಚದರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 20 ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇನೀವುಅಲಿ್ಲಗೆಹೋಗಬೇಕು. ಾವೆ ಾ್ಲ ಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇವರುನಮ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದೆನು.

21 ಹೀಗೆ ಾವು ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಅಧರ್ ಜನರು ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣ ಬೀಳುವ ಹೊತಿ್ತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾತಿ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಾಣುವ ತನಕ ಾವು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದವು.
22 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನೂ ಅವನ ಸ ಾಯಕನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೇ ಾತಿ್ರಯನು್ನ

ಕಳೆಯಬೇಕು. ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪಹರೆಯವ ಾಗಿಯೂ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವವ ಾಗಿಯೂ
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

1ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ 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 ಾಗಿಉಳಿಯುವ ಾ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
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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
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. 10 ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಮತು್ತ ಾನು
ಹಣವನು್ನ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ವಸೂಲು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ವಸೂಲು ಾಡುವುದನು್ನ
ಾವು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 11ಅವರಿಂದ 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 ನನ್ನಉಡುಪಿನ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ, “ ಾನು ಾಡಿದಪ್ರತಿ ಯಂತೆ ನಡೆಯದವನನು್ನ ದೇವರು
ಅವನಮನೆಯಿಂದ ಾ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. ಆದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲ 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 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆದರೂ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಾನೆಂದೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡುವ ಕೆಲಸವು
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ತುಂ ಾ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 19 ದೇವರೇ, ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿರುವ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಿಸಿಕೊ.

6
ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುಯುಕಿ್ತ

1ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ, ಟೋಬೀಯನಿಗೆಮತು್ತ ಅರಬಿಯವ ಾದ ಗೆಷೆಮನಿಗೆಮತು್ತ 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 ಸೇವಕರಮು ಾಂತರಈಉತ್ತರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು: “ ಾನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾದ

ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದನನಗೆಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಬರುವಿಕೆಯಿಂ ಾಗಿಈಕೆಲಸವುನಿಂತು
ಹೋಗ ಾರದು.”

4 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ ಗೆಷೆಮನೂ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಾರಿಯೂ ಅದೇ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 5 ಐದನೆಯ ಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ
ಮುದೆ್ರಯಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6ಅದರಲಿ್ಲ,

“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 ನಿನ್ನಊಹೆಯಷೆ್ಟೕ!” 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.
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. ಟೋಬೀಯಮತು್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್

ಅವನಿಗೆ ಲಂಚಕೊಟು್ಟ ಾಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದರು. 13 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ದೋಷಿ ಾಗುವಂತೆಯೂನನ್ನಮೇಲೆ ಾಗೆಅಪ ಾಧಹೊರಿಸಲು ತಮಗೆ ಾರಣದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ
ಅವರು ಶೆ ಾಯನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
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14 ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ ಮತ್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಿಸು. ಅವರು ಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದ ನೋವದ್ಯಳನು್ನ, ಇತರ
ಪ್ರ ಾ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. 18 ಟೋಬೀಯನೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರು ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾ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 ಕೆಲಸಪೂತಿರ್ ಾ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 ಾ್ನಗಿಆರಿಸಿದೆನು. ಾ ಾನಿಯುನಂಬಿಗಸ್ತನೂದೇವರಿಗೆಭಯಪಡುವವನೂಆಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾ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; ಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಲು ನೇಮಿಸಿರಿ.”
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದವರ ಪಟಿ್ಟ

4 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾ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:
6ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು ಹಿಂದೆಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಯೆಹೂದ ಾ್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:
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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
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
42 ಾರಿಮನ ಸಂ ಾನದವರು 1,017

43ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ:
ಹೋದವ್ಯನವ ಾದಯೇಷೂವನಮತು್ತ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವರು 74

44 ಾಯಕರಲಿ್ಲ:
ಅ ಾಫನ ಸಂ ಾನದವರು 148

45 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್,ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟಾಮತು್ತ ಶೋಬೈಯ ಸಂ ಾನದವರು 138
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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,
59ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್ಮತು್ತ ಆ ೕನ್.
60ದೇ ಾ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.

62ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯಮತು್ತ ನೆಕೋದನ ಸಂ ಾನದವರು 642

63 ಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ಹೋ ಾಯ,ಹಕೊ್ಕೕಚ್ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ (ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯಮಗಳನು್ನಮದುವೆ ಾ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 ದೇವರಿಂದ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೊಂದುವ ತನಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಪವಿತ್ರ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು
ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

66-67 ಹೀಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 42,360. ಇವರಲಿ್ಲ 7,337 ಮಂದಿ ಅವರ
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯ ಾಗಿದ್ದರು. 245 ಮಂದಿ ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರು ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ.
68-69ಅವರಲಿ್ಲ 736 ಕುದುರೆಗಳು, 245 ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು, 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
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ೌಂಡುಬಂ ಾರ,ಹದಿಮೂರುವರೆಕಿ್ವಂಟಾಲ್ಬೆಳಿ್ಳಮತು್ತ ಅರವತೆ್ತೕಳು ಾಜಕರಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾನ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟರು.

73 ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರುಮತು್ತ 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. ಆಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಿದ್ದರು. 3ಎಜ್ರನು
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಹಿಡಿದುಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲಿನಮುಂದೆಇರುವಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ
ಜನರೆದು ಾಗಿ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

4ಆಸಮಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕಟಿ್ಟದಮರದವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಎಜ್ರನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ
ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಶೆಮ, ಅ ಾಯ, ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಾಸೇಯ; ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯ,
ಮಿ ಾಯೇಲ್,ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಾಷುಮ್, ಹಷ್ಬ ಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ನಿಂತಿದ್ದರು.

5ಎಜ್ರನು ಎತ್ತರ ಾದ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆನಿಂತಿದ್ದರಿಂದಎಲ್ಲರೂಅವನನು್ನ 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 ಾಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

7 ಅವರೆ ಾ್ಲ ನಿಂತಿರು ಾಗ ಲೇವಿಯರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಓದಿತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ಾನೀ, ಶೇರಬ್ಯ, ಾಮೀನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಶಬೆ್ಬತೈ, ಹೋದೀಯ, ಾಸೇಯ,

ಕೆಲೀಟ,ಅಜಯರ್, ೕಜಾ ಾದ್, ಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಪೆ ಾಯ. 8ಈಲೇವಿಯರುಜನರಿಗೆಅಥರ್ ಾಗುವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

9ಆಗ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೂ ಾಜಕನೂಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಜ್ರನೂ ಲೇವಿಯರೂ ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿಮತು್ತ ಅಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10“ಹೋಗಿಮೃ ಾ್ಟನ್ನ ಭೋಜನ ಾಡಿಸಿಹಿ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಡಿಗೆ ಾಡದೆಇದ್ದವರಿಗೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನೆಹೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

11ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ, “ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ, ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ 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 ಉಪದೇಶಿಸಿದಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

13ಆ 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
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿವಿಶೇಷಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದು
ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ಾದ ಬಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ,
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“ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೀವ್, ಖಜೂರ್ರ, ಾಡು ಆಲೀವ್, ಸುಗಂಧ ಮುಂ ಾದ ಮರಗಳ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ಆ ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಗಳೇ ಅವು.

16ಜನರು 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”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.

18 ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ಾಯಣ ಾಡಿದನು.
ದಲನೆದಿನದಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕಡೆಯದಿನದತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ

ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ವಿಶೇಷಕೂಟಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು.

9
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ

1ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಒಂದು ದಿನದಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದರು. ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

2ಅನ್ಯರಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 3ಮೂರು ಾಸಿನ ತನಕ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಇನು್ನ ಮೂರು ಾಸಿನ ತನಕ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
4ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯ ಾದಯೇಷೂವ, ಾನೀ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಾನೀ ಮತು್ತ

ಕೆ ಾನೀ ಎಂಬವರುಮೆಟಿ್ಟಲಮೇಲೆನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆ ಬಳಿಕ, ಲೇವಿಯ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,

ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬವರು, “ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇ ಾ್ದತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಜನರು ಕೊಂ ಾಡಲಿ; ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎ ಾ್ಲ ಸು್ತತಿಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.

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.
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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

ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.

ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವೆ.
9ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವುದನು್ನ 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.
11 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ 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.

12ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ 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;
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.

16ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು 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.
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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.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
18ಅವರು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕರುವಿ ಾಕೃತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ,

‘ಈವಿಗ್ರಹವೇ 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
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.

* 9:17: ತಮ್ಮನು್ನ… ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು ಈಘಟನೆ ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 14:14ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಗೊಂಡಿದೆ.
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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 ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

27ಆದ್ದರಿಂದ 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.

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.
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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 ಸಮಯದಿಂದಈ ದಿವಸದ ತನಕ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೊದಗಿದವು.

33ಆದರೆ 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;
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂಉತ್ತಮ 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 ಾವುಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ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, 4ಹಟೂ್ಟಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್, 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.
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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;
11-12 ಮೀಕ, ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ ಜಕೂ್ಕರ್, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ, 13 ಹೋದೀಯ, ಾ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, 20ಮಗಿ್ಪೕ ಾ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 ಹೋದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟ ಾಧೆಗಳು ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಾತುಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಮೂಲಕ 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
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾರಲು ದವಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದರೆ
ಾವುಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲಮತು್ತ ಇತರ ಾವುದೇಹಬ್ಬದದಿನದಲಿ್ಲಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ
ಏಳನೆಯವಷರ್ ಾವು ನೆಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಲವನು್ನ ಏಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ವಜಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

32 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಖಚಿರ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಾವು ಹೊರುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ದೇ ಾಲಯದ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಲ್ಪಡಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ಇಡುವ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿ ಾಗಿಯೂದಿನನಿತ್ಯದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೂ ಾನ್ಯಸಮರ್ಪರ್ಣೆಗೂಈಹಣವನು್ನ
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 ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಾವ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದರೂ ಈ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ.
34 “ ಾವು ಅಂದರೆ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ 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!
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35“ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಹಣಿ್ಣನಮರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಪ್ರಥಮಫಲಗಳನೆ್ನ ಾ್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 “ಪ್ರಥಮಫಲದಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಪ್ರಥಮಫಲದಹಣು್ಣಗಳನು್ನ,ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ,ಹೊಸ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ತಂದಿಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ

ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವೆವು. ಾವು ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಊರುಗಳಿಂದ
ಲೇವಿಯರು ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38 ನಮಿ್ಮಂದ ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾಗ
ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕನೊಬ್ಬನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಲೇವಿಯರು ಆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದರಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 39ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರುಮತು್ತ
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

1 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರುಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದೊಳಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಾರು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆನೆಲೆಸಬಹುದೆಂಬುದನು್ನಉಳಿದಇಸೆ್ರೕಲರು ತೀ ಾರ್ನ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಚೀಟು
ಾಕಿದರು. ಹತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೂ
ಉಳಿದ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂತು.
2 ಕೆಲವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಉಳಿದವರು ಾ ಾಗಿಯೇ
ಮುಂದೆ ಬಂದವರನು್ನ 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. 4 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತರರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು.)

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 ಜೆಕಯರ್ನಮಗ; ಜೆಕಯರ್ ಶೇಲಹನ ಸಂ ಾನದವನು).

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

7ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾ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 ಾಸೇಯಮಗ; ಾಸೇಯು ಈತಿಯೇಲನ
ಮಗ; ಈತಿಯೇಲನು ಯೆ ಾಯನ ಮಗ); 8 ಗಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಸಲು್ಲ ಎಂಬುವರು ಯೆ ಾಯನನು್ನ
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಇಪ್ಪತೆಂಟು ಮಂದಿ. 9ಜಿಕಿ್ರಯಮಗ ಾದ ೕವೇಲನು
ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಸೆ್ಸನೂವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.

10ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ, ಾಕೀನ್, 11 ಮತು್ತ 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.) 12 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ
ಮತು್ತಯೆರೋ ಾಮನಮಗ ಾದಅ ಾಯ. ಯೆರೋ ಾಮನುಪೆಲಲ್ಯನಮಗ;ಪೆಲಲ್ಯನುಅಮಿ್ಚೕಯ
ಮಗ; ಅಮಿ್ಚೕಯು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ನು ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ; ಪಷೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ.
13 ಮಲಿ್ಕೕಯನ ವಂಶದ ಒಟು್ಟ ಜನರು ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅಜರೇಲನ ಮಗನು ಅಮಷೆ್ಪ ೖ (ಅಜರೇಲನು ಅಹಜೈಯ ಮಗ; ಅಹಜೈಯು
ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ; ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕ ೕತನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ.) 14 ಈ ವಂಶದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
ನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. (ಇವರೆ ಾ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ಯುದ್ಧ ೕಧರು. ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು
ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನಮಗ ಾದ ಜಬಿ್ದೕಯೇಲ.)

15ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಲೇವಿಯರು
ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯ; (ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ ಮಗ; ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ;
ಹಷಬ್ಯನು ಬುನಿ್ನೕಯಮಗ.); 16ಶಬೆ್ಬತೈ ಮತು್ತ ೕಜಾ ಾದ್. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಲೇವಿಯರ ಾಯಕರು.
ಇವರು ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.) 17ಮತ್ತನ್ಯ, (ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ
ಮಗ; ಮೀಕನು ಜಬಿ್ದೕಯ ಮಗ; ಜಬಿ್ದೕಯು ಆ ಾಫನ ಮಗ. ಆ ಾಫನು ಾಯಕರ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.) ಬಕು್ಬಕ್ಯ (ಇವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆ ಾ್ಥನ ಪಡೆದಿದ್ದನು), 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.

20ಉಳಿದ ಜನರೂ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಯೆಹೂದದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಊರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 21 ಓಪೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಾಸಿಸಿದರು. ಚೀಹಮತು್ತ ಗಿಷ್ಪ ಅವರಮುಖ್ಯಸ್ತರು.

22 ಮೀಕ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉಜಿ್ಜೕಯು ಾನೀಯಮಗ. ( ಾನೀಯುಹಷಬ್ಯನಮಗ;ಹಷಬ್ಯನುಮತ್ತನ್ಯನಮಗ;ಮತ್ತನ್ಯನುಮೀಕನ
ಮಗ.) ಉಜಿ್ಜೕಯು ಆ ಾಫನ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಇವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರ ಅನುದಿನದ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾಜನೇ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು
ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪೆತಹ್ಯನು ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.
(ಪೆತಹ್ಯನು ಮೆಷೇಜಬೇಲನಮಗ;ಮೆಷೇಜಬೇಲನು ಜೆರಹನಮಗ; ಜೆರಹನುಯೆಹೂದನಮಗ.)

25ಯೆಹೂದಸಂ ಾ್ಥನದ ಜನರುಈಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಕಿಯರ್ತಬರ್ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
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ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ, 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, 29ಏನಿ್ರ ್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 ಕಣಿವೆಯ ತನಕ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

31 ಗೆಬದ ಬೆ ಾ್ನಮೀನ್ ವಂಶದ ಜನರು ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾ್ಯ, ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿದರು. 32 ಅ ಾತೋತ್, ನೋಬ್ ಮತು್ತ ಅನನ್ಯ, 33 ಾಚೋರ್, ಾ ಾ,
ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಾದೀದ್, ಚೆಬೋಮಿಮ್ಮತು್ತ ನೆಬ ಾ್ಲಟ್, 35ಲೋದ್, ಓನೋ ಮತು್ತ ಗೇಹ ಾಷೀಮ್
ಶಿಲಿ್ಪಯವರ ಕಣಿವೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 36ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ವಗರ್ಗಳವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

12
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು

1ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ: ಅವರು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ಮತು್ತ ಯೇಷೂವನೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:

ಸೆ ಾಯ,ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ,
2ಅಮಯರ್,ಮಲೂ್ಲಕ್, ಹಟೂ್ಟಷ್,
3ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್,ಮೆರೇ ೕತ್,
4ಇದೊ್ದೕ, ಗಿನೆ್ನತೋನ್,ಅಬೀಯ,
5ಮಿ ಾ್ಯ-ಮೀನ್, ಾದ್ಯ, ಬಿಲ್ಗ.
6ಶೆ ಾಯ, ೕ ಾರೀಬ್,ಯೆ ಾಯ,
7ಸಲೂ್ಲ,ಅ ೕಕ್, ಹಿಲಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ.

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾಜಕರ ಾಯಕರು. ಇವರುಯೇಷೂವನ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು.
8 ಲೇವಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆರೇಬ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ

ಮತ್ತನ್ಯ. ಇವರು ಮತ್ತನ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 9 ಬಕು್ಬಕ್ಯ ಮತು್ತ
ಉನಿ್ನೕ ಆ ಲೇವಿಯರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಾಯರ್ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಎದುರು
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೇಷೂವನು ೕ ಾಕೀಮನ ತಂದೆ; ೕ ಾಕೀಮನು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ತಂದೆ;
ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ೕ ಾದನ ತಂದೆ; 11 ೕ ಾದನು ೕ ಾ ಾನನ ತಂದೆ; ೕ ಾ ಾನನು
ಯದೂ್ದವನ 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.
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17ಅಬೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಜಿಕಿ್ರೕ.
ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನಮತು್ತ ಾ ಾ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಪಿಲೆ್ಲ ೖ.
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. 23ಎ ಾ್ಯಷೀಬನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ತನಕ ಲೇವಿಕುಲದ ಕುಟುಂಬ ಾಯಕರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಚರಿ ಾ್ರಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲು ಾಡಿಯದೆ. 24ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇವರುಮುಖಂಡರು: ಹಷಬ್ಯ,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನಮಗ ಾದಯೇಷೂವಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಎದುರು ನಿಂತು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆ ಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಾಡುವುದು ದೇವರಮನುಷ ್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 ಾಜಕನೂಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಹ ಈ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
27 ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ

ಕರೆತಂದು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಪದಗಳನು್ನ, ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ
ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡಿದರು.
28-29ಜೆರುಸಲೇಮಿನ 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 ಾಯಕರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ 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, 34ಯೆಹೂದ, 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.) 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
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ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡದ ಜನರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 37 ಅವರು ಬುಗೆ್ಗ
ಾಗಿಲಿನೊಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸಿ,ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾವೀದನಗರದತನಕಹೋದರು. ಈಗಅವರುನಗರದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾವೀದನಮನೆಯಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, “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.
ಆಮೇಲೆಇಜ್ರಹ್ಯನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲಎರಡುಗುಂಪು ಾಯಕರು ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 43ಆವಿಶೇಷ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ದೇವರು
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ್ಯನಂದವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿದನು;ಹೆಂಗಸರೂಮಕ್ಕಳೂಉ ಾ್ಸಹದಿಂದಆನಂದಿಸಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಅವರ ಹಷರ್ಧ ್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 ಆಚರಣೆಯಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಾವೀದನುಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದರು. 46 (ಬಹು ಾಲದಹಿಂದೆ, ಾವೀದನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಆ ಾಫನು ಾಯಕರಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆಗಳನೂ್ನ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನೂ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದನು.)

47ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ
ಅನುದಿನ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇತರ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಜನರು
ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯರೂ ಸಹ ಆರೋನನ ವಂಶದ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟ್ಟರು.

13
ನೆಹೆಮೀಯನ ಕಡೇ ಆ ಗಳು

1 ಆ ದಿವಸ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ 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.
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4-5ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಎ ಾ್ಯಷೀಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಉ ಾ್ರಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾ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 ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ 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 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. 9 ಆ 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 ಾನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಡಿರುವ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರು.

15ಆ 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. 18ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೂಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಾರಣದಿಂದನಮ್ಮ 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
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ನನ್ನ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವಮೂಟೆಯನೂ್ನ ನಗರದೊಳಗೆ ತರಲು ಬಿಡ ಾರದು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

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
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಬಳಿಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯಲುಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾಕೆಂದರೆಸಬ್ಬತ್ 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

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನಮದುವೆ ಾಗದಂತೆನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 26ಇಂಥಮದುವೆಗಳಿಂ ಾಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವನಂಥ ವೈಭವ ಾಲಿ
ಅರಸನು ಾವ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಅವನನು್ನ 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.

28 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗ ಾ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. ಾಜಕರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ 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,ಈಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
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ಎಸೆ್ತೕರಳು

ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಾಜಾ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಹಿಂದೂ ಾ್ಥನದಿಂದ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ತನಕ

ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅವನ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾನಿ ನಗರ ಾಗಿದ್ದ
ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಅರಸನು ಾಜ್ಯ ಾಳುತಿ್ತದ್ದನು.

3ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಮೂರನೆವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾಯಕರುಗಳಿಗೂಒಂದುಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಮೇದ್ಯ. ಪಶಿರ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಪ್ರ ಾನರೂ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
4 ಔತಣ ಸ ಾರಂಭವು ನೂರೆಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯದಸಕಲವೈಭವವನೂ್ನಅರಮನೆಯಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. 5ಆನೂರೆಂಭತು್ತ
ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಮತೆ್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣವನು್ನ ಒಂದು ಾರದ ತನಕ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇದುಅರಮನೆಯಒಳಉ ಾ್ಯನವನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕೆ್ಕ ಶೂಷನ್ನಗರದಿಂದ
ಗಣ್ಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು ಎಂಬ ಭೇದ ಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಮಂತಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 6ಆ ಒಳಉ ಾ್ಯನವನವು
ಬಿಳಿ ಮತು ನೀಲಿಬಣ್ಣಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಳಿ ಮತು್ತ ನೇರಳೆ
ಬಣ್ಣದ ಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಉಂಗುರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ತೂಗು ಾಕಿದ್ದರು.
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮುತು್ತ ಚಿಪು ್ಪ, ರತ್ನಶಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ್ದ ಆಸನಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 7 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾರದ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜನ
ಔ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾ್ರ ಾರಸವು ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. 8 ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಾಜಾ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜಸೇವಕರು
ಆ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.

9 ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯೂಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು.
10-11 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ತನ್ನ

ಆ ಾ್ಥನ ಕಂಚುಕಿಯ ಾದ ಮೆಹೂ ಾನ್, ಬಿಜ ಾ, ಹಬೋರ್ ಾ, ಬಿಗೆ ಾ, ಅಬಗೆ ಾ, ಜೀತರ್, ಕಕರ್ಸ್
ಎಂಬಏಳುಮಂದಿಗೆಹೋಗಿವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಜಮುಕುಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕರೆತರಲುಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

12 ಆ ಾ್ಥನಸೇವಕರು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಗೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಬರಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದಳು.
ಇದರಿಂದ ಾಜನು ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾದನು. 13-14 ಾನೂನು ಮತು್ತ ದಂಡನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪರಿಣಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಮಂತಿ್ರಗಳಸಲಹೆಕೇಳುವುದು ಾಜನ ಾಡಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅದೇಪ್ರ ಾರ ಾಜನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಇವರು ಾಜನಿಗೆ ನಿಕಟವತಿರ್ಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ
ಕಷೆರ್ ಾ, ಶೇ ಾರ್, ಅ ಾ್ಮ ಾ, ತಷಿರ್ಷ್, ಮೆರೆಸ್, ಮಸೆರ್ ಾ, ಮೆಮೂ ಾನ್ ಎಂಬ ಏಳುಮಂದಿಮೇದ್ಯ,
ಾರಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು. 15 “ಆ ಾ್ಥನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನು್ನ
ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯುನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಇಂ ಾತಪಿ್ಪಗೆ ಾವಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು?” ಎಂದುವಿಚಾರಿಸಿದನು.

16ಇತರಅಧಿ ಾರಿಗಳುಆಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗಮೆಮೂ ಾನ್ಎದು್ದನಿಂತು, “ ಾಣಿವಷಿ್ಟಯುತಪು ್ಪ ಾಡಿದಳು.
ಇದು ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಾಯಕರಿಗೂ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ: ಾಣಿಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಕೇಳಿ ಾವೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ, ‘ ಾಜ
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ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು,ಆದರೆಆಕೆಬರಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

18 “ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಹ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿ ಈ ಹೊತು್ತ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸಹ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯ ನಡತೆಯಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಜನ

ಮುಖ್ಯ ಾಯಕರುಗ ಡನೆ ಅದೇರೀತಿ ವತಿರ್ಸುವರು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಅ ೌರವವೂ ಕೋಪವೂ
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅರಸನು ಒಂದು ಾಜಾ ಯನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಆ ಯು ಪಶಿರ್ಯಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಜ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪಶಿರ್ಯ
ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಜ ಾಸನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಜಾ ಯು ಏನೆಂದರೆ, ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಣಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಕೂಡದು. ಾತ್ರವಲ್ಲ ಾಜನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯ
ಾ್ಥನವನು್ನ ಆಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಇನೊ್ನ ಾ್ಬಕೆಗೆ ಕೊಡಲಿ. 20ಈ ಾಜ ಾಸನವು ವಿ ಾಲ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೂ ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.”

21 ಅರಸನೂ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಈ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು ಮೆಮೂ ಾನ್ ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 22ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ರ ಾನಿಸಿದನು.
ಅವರವರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಸಂ ಾರವನು್ನ ಆಳಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

2
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಾಣಿ ಾಗಿ ಾಡಿದು್ದ

1 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದನಂತರ ಅರಸನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯಿತು. ಆಗ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆಕೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ
ಅವಳಿಂ ಾಗಿ ಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 2 ಆಗ ಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರು ಈ ಸಲಹೆಕೊಟ್ಟರು: “ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ರೂಪವತಿಯ ಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ.
3 ಾಜನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಂತ್ಯದಲೂ್ಲ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಲಿ. ಆ ಾಯಕರು
ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಶೂಷನ್ ಾಜ ಾನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಾಜನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಇರಿಸಲಿ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಾಜನ ಕಂಚುಕಿ ಹೇಗೈಯ
ಪರಿ ಾಲನೆಯಲಿ್ಲರಲಿ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವಧರ್ಕ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಲಿ. 4 ಅನಂತರ ಾಜನಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟಯ ಬದ ಾಗಿ ಾಣಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಲಹೆ
ಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಹೂದ್ಯನಿದ್ದನು.

ಇವನು ಾಯೀರನ ಮಗನೂ ಕೀಷನ ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದು್ದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನೊಂದಿಗೆ

ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇವನೂ ಇದ್ದನು. 7ಇವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಮಗ ಾದ ಹದೆ ಾ್ಸ
ಎಂಬ ಕನಿ್ನಕೆ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆ ತಂದೆಯೂ ಾಯಿಯೂಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ ಈಕೆಯನು್ನ ದೆರ್ಕೈಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಹದೆ ಾ್ಸಳನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ತುಂ ಾ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ ಆಕಷರ್ಕ ಾಗಿದ್ದಳು.

8 ಾಜಾ ಯು ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಾಜ ಾನಿ ಾದ
ಶೂಷನ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಸಹ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದಳು. ಎಸೆ್ತೕರಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು.
9ಹೇಗೈ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆಕೆ ಅವನ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದಳು. ಆಕೆಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಏಳು
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ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ೌಂದಯರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಲೇಪನ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಉತ್ತಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದನು. 10 ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯಳು ಎಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಂಶ, ಮನೆತನದ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೆರ್ಕೈ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ

ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ್ದನು. 11ಪ್ರತಿದಿನ ದೆರ್ಕೈ ಅಂತಃಪುರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಹೇಗಿ ಾ್ದಳೆಂದೂ ಅವಳಿಗೆಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

12 ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯವ ದಲು ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ತಿಂಗಳು ಾಲ ೌಂದ ೕರ್ ಾಸನದ ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿರಬೇಕು. ಆರುತಿಂಗಳ
ಾಲ ರಕ್ತಬೋಳದ ಎಣೆ್ಣಯ ಅಭ್ಯಂಜನದಿಂದಲೂ ನಂತರದ ಆರುತಿಂಗಳು ಾಂತಿವಧರ್ಕ ಲೇಪನ,
ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳಿಂದ ಆಕೆಯು ೌಂದಯರ್ದ ಆರೈಕೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಆಕೆಗೆ ಏನುಬೇಕೋ ಅದನು್ನ ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. 14 ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕನೆ್ಯಯು ಾಜನಿ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಳು. ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಜನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಅಂತಃಪುರದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಳು.
ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಾಜನ ಕಂಚುಕಿ ಶವಷ್ಗಜನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವಳು. ಶವಷ್ಗಜನು ಾಜನ ಉಪಪತಿ್ನಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜನು ಆಕೆಯ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆ ಾಗ ಾತ್ರವೇ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಳು. ಕರೆಯದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಳು.

15 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ ಆಕೆ ಏನನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಏನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾಜನಸಿ್ತ ್ರೕಯರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ಾಜಕಂಚುಕಿಹೇಗೈನನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೇಳಿದಳು. (ಎಸೆ್ತೕರಳು ದೆರ್ಕೈಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಭೀಹೈಲನ ಮಗಳೂ ತನ್ನ ಾಕು ಮಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು.)
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಹೀಗೆ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗ ಾದ ಟೀಬೇತ್
ಾಸದಲಿ್ಲ ಾಜನ ಏಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಜನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಳು.
17 ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಅವನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ
ಾತ್ರ ಾದಳು. ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಜನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾಜ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ವಷಿ್ಟಯ ಬದ ಾಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ
ತನ್ನ ಾಣಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 18 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾಜನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಾಯಕರನೂ್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ, ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸದ ರಜೆಯನು್ನ
ೕಷಿಸಿದನು;ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಾಜಹತೆ್ಯಯ ಒಳಸಂಚನು್ನ ದೆರ್ಕೈ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದು್ದ
19 ಕನೆ್ಯಯರು ಎರಡನೇ ಾರಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ ದೆರ್ಕೈಯು ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 20 ದೆರ್ಕೈ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶದ
ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ಹೇಗೆ
ದೆರ್ಕೈ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ೕ ಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು.
21 ದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನಡೆಯಿತು.

ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಒಳಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ದೆರ್ಕೈಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಇದನು್ನ ಕೊಡಲೇ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ದೆರ್ಕೈ
ಎಂಬವನು ಈ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಾಗಿಯೂ ಅರಸನಿಗೆ ವರದಿ
ಾಡಿದಳು. 23 ಕೂಡಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ದೆರ್ಕೈಯು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು ಸತ್ಯ ಎಂದು

ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಆ ಎರಡು ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿದರು. ಈಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾಜನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜ ಾಲ ವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
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3
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಾ ಾನನ ಸಂಚು

1 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾ ಾನನನು್ನ ೌರವಿಸಿದನು. ಾ ಾನನು
ಹಮೆ್ಮ ಾತನೆಂಬವನಮಗನು. ಇವನು ಅ ಾಗನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು ಾ ಾನನನು್ನ
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ನೇಮಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು. 2 ಾಜ್ಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇದು ಾಜಾ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೆರ್ಕೈ ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ ೌರವಿಸಲೂ
ಇಲ್ಲ. 3 ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, “ ದೆರ್ಕೈ, ಅರಸನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ
ಾ ಾನನಿಗೆ ನೀನು ಏಕೆ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.
4 ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಾ ಾನನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ,
ೌರವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈವಿಷಯವನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೆರ್ಕೈಗೆ ಾ ಾನನು
ಾಡುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಾದಿದ್ದರು. ದೆರ್ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

5 ದೆರ್ಕೈ ತನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ೌರವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ದೆರ್ಕೈ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಕೇವಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಾತ್ರವೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವಉ ಾಯವನು್ನ ಹೂಡಿದನು.

7 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೆ ತಿಂಗ ಾದ ನೀ ಾನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ದಿವಸ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾನನು ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಆಗ ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗ ಾದ ಆ ಾರ್
ಾಸವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. (ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವದಕೆ್ಕ “ಪೂರ್” ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.)

8 ಾ ಾನನು ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದವರು ಹಬಿ್ಬರು ಾ್ತರೆ. ಇವರು ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ನೀತಿರೀತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

9 “ ಾಜನೇ, ನೀನು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಾದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ಾನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಾಜ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕುವೆನು. ಆ ಹಣವನು್ನ ಆ
ಾಯರ್ ಾಡುವ ಜನರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ವಿನಿ ೕಗಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾ ಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾ ಾನನು ಅ ಾಗನ ವಂಶದವ ಾದ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನು. ಈ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಕಡುವೈರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 11ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹಣವುನಿನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇರಲಿ. ಆಜನರನು್ನ ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಾಗೆ ಾಡಬಹುದು”ಅಂದನು.

12 ದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು ಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾ ಾನನ
ಆ ಯನು್ನ ಆ ಾ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಾಜನ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನ
ಮುದೆ್ರಯನೊ್ನತ್ತ ಾಯಿತು.

13 ಾಜಾ ಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು ಆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನದೆ ಕೊಂದು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ
ಬರೆದಿತು್ತ.

14ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ. 15 ಾಜನ
ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರು ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿದರು. ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್
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ನಗರದಲೂ್ಲ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಲು
ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲನ ಜನರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

4
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಸ ಾಯ ಾಡಲು ದೆರ್ಕೈಯ ಒ ಾ್ತಯ

1 ನಡೆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೆರ್ಕೈ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಜಾ
ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ನಗರ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದನು. 2 ಅವನು ಶೋಕವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಾರಣ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ
ತನಕ ಾತ್ರವೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಅರಮನೆಯ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಧರಿಸಿ ಾರೂ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲೂ್ಲ ಾಜನ ಆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಕೂ ಾಟವೂ ದುಃಖವೂ ತುಂಬಿತು. ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ರೋಧಿಸಿದರು. ಎಷೊ್ಟೕಮಂದಿಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿತಲೆಗೆಬೂದಿಸುರಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.

4 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರು ಮತು್ತ ಕಂಚುಕಿಯರು ದೆರ್ಕೈ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ತುಂ ಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ದುಃಖವೂ ಆಯಿತು. ಆಕೆ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೇಳಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹ ಾಕನನು್ನ ಬರಹೇಳಿದಳು. ಹ ಾಕನು ಾಜಕಂಚುಕಿ ಾಗಿದು್ದ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹ ಾಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನು
ತೊಂದರೆ ಾಯಿತು; ಅವನು ಾತ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖತಪ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದಳು. 6 ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲು ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಹ ಾಕನು
ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ 7 ದೆರ್ಕೈ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು. ಮತು್ತ ಾ ಾನನು ಾಜನಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಆ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದದ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಸರಿ ಾದ ತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
8ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುವಅರಸನಆ ಾಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಹ ಾಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಆ ಾಪತ್ರವನು್ನ ಶೂಷನ್ ನಗರದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಹ ಾಕನು ಆ
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೆರ್ಕೈ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ.
ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೂ ಆಕೆಯ ಜನರಿಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಅರಸನೊಡನೆ
ಬೇಡಲಿ ಎಂದು ಹ ಾಕನೊಡನೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಹ ಾಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ದೆರ್ಕೈ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
10ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹ ಾಕನಿಗೆ, “ ದೆರ್ಕೈ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 11 ದೆರ್ಕೈ, ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಾಜನು ಕರೆಯದೆ
ಾ ಾದರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿ ಎಂಬುದು. ಾಜನು ತನ್ನ

ಬಂ ಾರದ ದಂಡನು್ನ ಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವನೋ ಅವನು ಮರಣಶಿ ಯಿಂದ ಾ ಾಗುವನು. ಈಗ
ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು ಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗ ಾದವು.”
12-13 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸಂದೇಶವು ದೆರ್ಕೈಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ ದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ

ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಎಸೆ್ತೕರಳೇ, ನೀನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಾಮೂಹಿಕ ಹತೆ್ಯಯಿಂದ ಾ ಾಗುವೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಬೇಡ. 14 ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯವೂ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವೂ ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವವು. ಆದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಣಿ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಾದದು್ದ
ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ೕ ಎಂದು ಾರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ?”

15-16 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು: “ ದೆರ್ಕೈ, ನೀನು ಹೋಗಿ
ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನನ ಾಗಿ ಉಪ ಾಸವಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
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ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ಊಟ ಾಡಲೂ ಾರದು ಕುಡಿಯಲೂ ಾರದು. ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ
ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು. ಾವು ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದಬಳಿಕ ಾನು ಾಜನಬಳಿಗೆಹೋಗುವೆನು. ಆತನು ಕರೆಯದೆ ಾನು ಆತನಬಳಿಗೆಹೋಗುವುದು
ಾ್ಯಯ ಾಹಿರ. ಆದರೂ ಾನು ಹೋಗುವೆನು, ಾನು ಾಯಬೇ ಾದರೆ ಾಯುವೆನು.”
17 ದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದನು.

5
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಜನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ

1ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಒ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಅದು ಾಜ ದ ಾರ್ರಿನ ಮುಂದೆ ಇತು್ತ. ಾಜನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2ಅರಸನು ಒ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಕಂಡ
ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಆಗ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಒ ಾಂಗಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಜನ ಬಳಿ ಹೋದಳು ಮತು್ತ ಾಜದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದಮುಟಿ್ಟದಳು.

3 “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ಾವುದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾದಿಸುತ್ತದೆ? ನನ್ನನು್ನ ಏನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಿ?
ಕೇಳು, ಾನು ನಿನಗೆ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಾಜನು ಅಂದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ ಾನು ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ, ಾ ಾನನೂ
ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು.

5ಆಗ ಅರಸನು, “ ಾ ಾನನನು್ನ ಬೇಗನೇ ಕರೆಯಿಸಿರಿ, ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ಾಡುವೆವು”
ಅಂದನು.

ಾಗೆ ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 6 ಅವರು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ತಿರಿಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಏನು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ? ಏನೂ ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳು. ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೇಳು ಏನುಬೇಕು? ನನ್ನ ಅಧರ್
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
7 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನೆಂದರೆ: 8 ಾಜನು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಾದರೆ ಮತು್ತ ಾನು

ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದರೆ, ಾಳೆ ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣ ಸ ಾರಂಭವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಾ ಾನನೂಬರಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನನಗೇನುಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು”
ಅಂದಳು.

ದೆರ್ಕೈ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನ ರೋಷ
9 ಾ ಾನನು ಹಷರ್ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆದರೆ

ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನ ಕೋಪ ಉಕಿ್ಕ ಬಂತು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೆರ್ಕೈ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾವ ೌರವವನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ಾ ಾನನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೇರುವಂತೆ ಾಡಿತು. 10 ಆದರೆ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ
ಕರೆದು 11 ತನ್ನ ಸಂಪತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಕೊಚಿ್ಚಗೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಾಗಿ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ತನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 “ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ” ಾ ಾನನು ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಯು ಅರಸನೊಡನೆ ನನೊ್ನಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಕರೆದು ಔತಣ ಾಡಿಸಿದಳು. ಾಳೆಯ ಔತಣ ಸ ಾರಂಭಕೂ್ಕ
ಅರಸನೊಡನೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಬರಲು ಆಮಂತಿ್ರಸಿರು ಾ್ತಳೆ. 13 ಆದರೆ ಾನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾ ಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಜೆರೆಷಳೂಮತು್ತ ಅವನ ಮಿತ್ರವೃಂದದವರೂ ಅವನಿಗೊಂದು
ಸಲಹೆಯನಿ್ನತ್ತರು. “ಒಂದು ಗಲು್ಲ ಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸು. ಅದು ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರಲಿ. ಾಳೆ
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ಮುಂಜಾನೆ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೋ. ಅನಂತರ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ
ಔತಣ ಸ ಾರಂಭಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷಪಡು.”
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ

ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದು್ದ

1 ಆ ಾತಿ್ರ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದಿ್ರಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತರಹೇಳಿಅವನಿಂದಅದನು್ನ ಓದಿಸಿದನು. (ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅರಸರ ಾಜ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಘಟನೆಗಳು
ಲಿಖಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.) 2 ಆ ಸೇವಕನು ಾಜನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದು ಾ್ತ ಹೋದನು. ಾಜನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಒಳಸಂಚಿನ ವಿಚಾರವನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಬಿಗೆ ಾನ್ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾಜನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಾಗ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಅದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ
ಮು ಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

3ಇದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು, “ ದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ಾವ ೌರವಮತು್ತ ಬಹು ಾನಗಳು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. “ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೇವಕರು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನು ಹೊ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಾನು ತ ಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುವ
ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ಹೊ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ “ಈಗ ಾನೇ ಾರು ಬಂದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ 5 ಸೇವಕರು,
“ ಾ ಾನನು ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“ಸರಿ, ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಾ ಾನನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡು ಾಗ ಅರಸನು, “ ಾ ಾನನೇ, ಅರಸನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಫಸು ಾಗ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾ ಾನನು, “ಅರಸನು ೌರವಿಸುವವನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಾರಿರಬಹುದು? ಅವನು

ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೇ ನೆನಸುತಿ್ತರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು
7ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ೌರವಿಸಬೇ ಾದಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಈರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 8ಅರಸನುಧರಿಸಿದ
ಾಜ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಸೇವಕರಮೂಲಕ ತರಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ಾಜನು ಸ ಾರಿ ಾಡಿರುವ ಕುದುರೆಯನು್ನ ತರಿಸು.
ಸೇವಕರು ಅದರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನು್ನ ಇಡಲಿ. 9 ಅನಂತರ ಅರಸನ ಮುಖ್ಯ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ ಕುದುರೆಗೂ ಜ ಾ ಾ್ದರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ. ಾಜನು ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಕಲಿ. ಆಮೇಲೆ
ಅವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,
‘ ಾಜನು ೌರವಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 “ಈಗಲೇ,” ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ ಆ ಕೊಟು್ಟ “ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಜನ
ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಕೊಂಡುಹೋಗಿಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈಗೆನೀನುಹೇಳಿದಪ್ರ ಾರವೆ ಾಡು. ದೆರ್ಕೈ
ಅರಮನೆಯಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡು”
ಅಂದನು.

11 ಾ ಾನನು ಉಡುಪನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆರ್ಕೈಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, “ಅರಸನು ಸ ಾ್ಮನಿಸುವ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವದು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

12 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ದೆರ್ಕೈ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಹ ಾನನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವಸರವಸರ ಾಗಿ ನಡೆದನು. ಾಚಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೆರೆಷಳಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಮಿತ್ರವೃಂದದವರಿಗೂ
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ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ದೆರ್ಕೈಯು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು
ಜಯಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ನೀನು ಸೋಲುತಿ್ತರುವಿ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಾಶ ಾಗುವಿ.”

14ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳುಅವನನು್ನ ಾಣಿಎಸೆ್ತೕರಳುಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದರು.

7
ಾ ಾನನು ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು

1ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ ಾಣಿಯ ಅರಮನೆಗೆ ಔತಣ ಾ್ಕಗಿ ಹೋದರು. 2ಈ ಔತಣ ಸ ಾರಂಭದ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಸೇವನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ತಿರಿಗಿ ಾಜನು ತನ್ನ
ಾಣಿಯನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ,ನಿನಗೆಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ. ಾನು ಕೊಡುವೆನು;ಅಧರ್
ಾಜ್ಯ ಬೇ ಾದರೂ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
3 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು, “ ಾಜನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಾದರೆ ದಯ ಾಡಿ ಾನು

ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸು. ಇದೇ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹ. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು,
ನನ್ನ ಜನರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ಾಶ ಾಗಲು, ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲು ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಬರೇ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದ. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಾಜನನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

5 ಆಗ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ “ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಾರು ಾಡಿದರು? ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇಂ ಾ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಲು ಾರಿಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾ ಾನನೇ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದಳು.
ಆಗ ಾ ಾನನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದನು. 7 ಅರಸನು ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾಗಿ, ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ

ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಹೂತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದು ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯನು್ನ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಾಜನು ತನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು. 8 ಅರಸನು ಹೂತೋಟದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾ ಾನನು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದ್ದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯ ಆಸನದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅರಸನು ಸಿಟು್ಟ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ಾಣಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಡುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಾ ಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಮುಸುಕು ಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಬೋರ್ನ ಎಂಬ ಕಂಚುಕಿಯು, “ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಚನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದವನೇ ದೆರ್ಕೈ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನು, “ ಾ ಾನನನು್ನ ಅದೇ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿರಿ” ಎಂದನು.
10 ದೆರ್ಕೈಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ ಸೇವಕರು ಾ ಾನನನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದರು.

ಅನಂತರ ಾಜನ ಸಿಟು್ಟ ಇಳಿಯಿತು.

8
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವ ಾಜಾ

1ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈರಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ ದೆರ್ಕೈ ತನ್ನ ಸೋದರಣ್ಣ ಾಗ
ಬೇಕು” ಎಂದಳು. ನಂತರ ದೆರ್ಕೈಯು ಅರಸನನು್ನ ಾಣಲು ಬಂದನು. 2 ಾ ಾನನಿಂದ ತಿರಿಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಾಜನು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು
ಾ ಾನನಮನೆಯಆಡಳಿತವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಳು.
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3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ತಿರುಗಿ ಾಜನನು್ನ ಾ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಾ ಾನನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ರದು್ದ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅ ಾಗನ ವಂಶಿಕ ಾದ ಾ ಾನನುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ
ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು.

4 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಜದಂಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಾಜನಿಗೆದು ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 5ಆಕೆ ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವು ಾದರೆಮತು್ತ ನಿಮಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾಜನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ ಾನನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆ ಯನು್ನ ರದು್ದ ಾಡಲು
ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. 6 ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಪರಿಸ್ಥತಿ
ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ನಗಲಿ ನನ್ನ ಕುಟಂಬವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಾಜನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಳು.
7 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ಮತು್ತ ದೆರ್ಕೈಗೆ, “ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ
ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು; ಅವನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಎಸೆ್ತೕರಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟನು. 8 ಈಗ ಇನೊ್ನಂದು ಾಜಾ ಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋಚುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ ಆ ಆ ಯನು್ನ
ಾಜನ ಅಧಿ ಾರದೊಡನೆ ಬರೆಯಿಸಿ, ಾಜನ ಉಂಗುರದಿಂದ ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತರಿ. ಾಜ ಮುದೆ್ರಯುಳ್ಳ ಾವ
ಆ ಯೂ ರ ಾ್ದಗಕೂಡದು” ಎಂದನು.

9ಕೂಡಲೇ ಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಅವರಿಂದ ದೆರ್ಕೈ ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಾ ಾ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸ ಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ತನಕ ಾಜ್ಯದ
ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ, ಜನ ಾಯಕರಿಗೆಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಆ ಾ ಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ತಿಂಗ ಾದ ಸೀ ಾನ್ ಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಿಸ ಾಯಿತು. 10 ಾಜನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ದೆರ್ಕೈ ಾಜ ಾಸನವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತಸಿ ಾಜನಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳ
ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರಿಂದ ಾಜ್ಯದಮೂಲೆಮೂಲೆಗೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

11 ಆ ಾಜಾ ಯು ಹೀಗಿತು್ತ: “ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ ್ಕರ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು, ಆಸಿ್ತ ಅಪಹರಿಸಲು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ ಎದುರಿಸಿ, ಕೊಂದು ಾಶ ಾಡುವ
ಹಕು ್ಕ ಅವರಿಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕದೆ.”

12ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ತಿಂಗ ಾದಆ ಾರ್ ಾಸದಹದಿಮೂರನೆದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಯಿತು. 13ಈ ಾಜಾ ಯುದೇಶದ
ಾಸನ ಾಯಿತು. ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಾವ
ದಿವಸದಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲುಆ ಹೊರಡಿತೊ್ತೕ ಆದಿವಸದಲಿ್ಲಯೆಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ತ ಾರಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ. 14ಈ
ಆ ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅರಸನು ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸಿದನು. ಮತು್ತ ಶೂಷನ್
ನಗರದಲೂ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.

15 ಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟಾಗ, ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ದೆರ್ಕೈಯು
ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ ತಲೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ನೇರಳೇ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ ್ರವೂ ಕೂ ಾ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ
ಸ ಾರಂಭವಿತು್ತ. ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿದರು. 16 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ
ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದಮತು್ತ ಹಷರ್ದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
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17 ಾಜನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಸನವು ತಲಪಿತೋ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಔತಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಭಿಗ ಾದರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತುಂ ಾ ಹೆದರಿ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

9
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಜಯ

1 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈರಿಗಳು
ಾಜಾ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯು ಬದ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬ ಾಢ್ಯ ಾದರು.

2 ಾಜ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುವ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ ಾಲಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಜ್ಯ ಾಲರು, ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನೆರ ಾದರು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದರು. ದಿನೇದಿನೇ ದೆರ್ಕೈ
ಬಲ ಾಲಿ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು.

5 ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಡಿದರು; ತಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡಿದರು. 6 ಾಜ ಾನಿ ಾದಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯೇಯೆಹೂದ್ಯರು
ಐನೂರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹತಿಸಿದರು. 7 ಅವರು ಹತಿಸಿದವ ಾರೆಂದರೆ: ಪಷರ್ಂ ಾತ, ದಲೊ್ಫೕನ್,
ಅ ಾ್ಪತ, 8 ೕ ಾತ, ಅದಲ್ಯ, ಅರೀ ಾತ, 9 ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ ಮತು್ತ ವೈಜಾತ. 10 ಇವರು
ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಾ ಾನನು ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶತು್ರವೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಹತಿಸಿದು್ದ ಾತ್ರವೇ, ಹೊರತು ಅವರ ಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಎಂದು ಅರಸನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
12ಮತು್ತ ಾಣಿ ಾದಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರು ಾ ಾನನಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಸೇರಿಸಿ
ಐನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಹೇಳು.
ಾನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ಾಳೆಯೂ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡಲಿಮತು್ತ ಾ ಾನನ ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡಿಸಲಿ”ಅಂದಳು.
14ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾಜಾ ಯು ಇನೊ್ನಂದು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಮತು್ತ
ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿದರು. 15 ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆ ದಿವಸ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹತಿಸಿದರೆ ಹೊರತು,ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

16ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇತರ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾವು ಬಲಹೊಂದುವಂತೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದು್ದ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ
ಜನರು ಹತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 17ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವು ನಡೆಯಿತು. ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆ ದಿವಸವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿನ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪೂರಿಮ್ಹಬ್ಬ
18ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನಹದಿಮೂರನೇಮತು್ತ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಶೂಷನ್ನಗರದಯೆಹೂದ್ಯರು

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹದಿನೈದನೆಯ



ಎಸೆ್ತೕರಳು 9:19 764 ಎಸೆ್ತೕರಳು 9:32

ದಿವಸವನು್ನ ಅವರು ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 19 ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವನು್ನ ಪೂರಿಮ್ ದಿವಸವ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿವಸವು ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬ. ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಔತಣ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

20 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೆರ್ಕೈ ಬರೆದಿಟು್ಟ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ದೂರ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿದನು. 21ಅದರಲಿ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತೀ ವಷರ್ ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸಗಳನು್ನ
ಪೂರಿಮ್ದಿವಸಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದನು. 22 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದರು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕದ ಬದ ಾಗಿ ಸಂತಸವು
ಒದಗಿಬಂತು. ಮತು್ತ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರ ರೋಧನವು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟತು. ದೆರ್ಕೈಯು
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿದನು.

23 ದೆರ್ಕೈ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದಉತ್ಸವವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
24 ಅ ಾನನ ವಂಶದವ ಾದ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನನು ಸಮಸ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಶತು್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಲು ಆತನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೂಡಿದನು;
ಮತು್ತ ಆ ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ “ಪೂರ್”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಗೆ ಆ ಹಬ್ಬವು “ಪೂರಿಮ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 25 ಾ ಾನನ
ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಾಜನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಮರಣ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದಳು. ಾ ಾನನೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

26-27ಚೀಟು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ, “ಪೂರಿಮ್”ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದಈಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ “ಪೂರಿಮ್”ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ದೆರ್ಕೈ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ಕ್ರಮವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು.
28 ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ಈ ದಿನಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ವಷರ್
ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಇಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ದಿನಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡುಪೂರಿಮ್ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.

29 ಾಗೆ, ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಿ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯು ಈ
ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗೆ್ಗ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಜನರು ಅವರ ಎರಡನೆಯ
ಪತ್ರವನು್ನ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವ ಾಗೆ ಾಜಮುದೆ್ರ ಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 30ಅರಸನ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಆ ಹಬ್ಬವು ಜನರು ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು. 31ಮತು್ತ
ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ ಎಂದೂ ಬರೆದಿದ್ದನು. ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಾವ
ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಮೂದಿಸಿದನು. ಈ ಎರಡು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ ತಮಗೂ
ತಮ್ಮ ಸಂ ಾನಗಳವರಿಗೂ ಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೂದಿ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯೂ ಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರು ಾಡುವರು. 32ಎಸೆ್ತೕರಳ ಈ ಆ ಯು ಅಧಿಕೃತ ಾಗಿದು್ದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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10
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದು್ದ

1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತದನು. ಅವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಗೂ ದೂರದ ಕ ಾವಳಿಯ ನಗರ ಾಸಿಗಳೂ, ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇ ಾಯಿತು.
2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಅರಸನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಮೇದ್ಯ, ಪಶಿರ್ಯ ಅರಸರ
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ. ಮತು್ತ ದೆರ್ಕೈ ಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಅರಸನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
3 ಅರಸನ ನಂತರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದಿ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಾ್ಥನವಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ತನ್ನ ಜನರ ಒಳಿತಿ ಾಗಿ (ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ) ದೆರ್ಕೈ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು; ದೆರ್ಕೈ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತಂದನು.
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ೕಬನು
ಒಳೆ್ಳಯಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಬನು

1 ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು; ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 2 ೕಬನಿಗೆ ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಮೂವರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ೕಬನಿಗೆ
ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಮೂರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು ಾವಿರ ಎತು್ತಗಳೂ* ಮತು್ತ ಐನೂರು
ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೇವಕರಿದ್ದರು. ಪೂವರ್ ದೇಶದವರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ೕಬನು
ಮ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ೕಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಗಲೂ ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಏಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಆ ಔತಣಕೂಟಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಹ ಆ ಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಔತಣಕೂಟದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ೕಬನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂಬುದು ೕಬನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ೕಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
6 ದೇವದೂತರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಸಹ ಆ

ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. 7ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಅವನಂತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “ ೌದು! ೕಬನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾರಣ ಂದಿದೆ! 10 ನೀನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಸಂರ ಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಅವನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 11ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡು. ಆಗ ಅವನು
ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದುಉತರಕೊಟ್ಟನು.

12ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ೕಬನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡು. ಆದರೆ
ಅವನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ನೋವನು್ನ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ೕಬನಿ ಾದ ಸವರ್ ಾಶ
13 ಒಂದು ದಿನ, ೕಬನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 14 ಆಗ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎತು್ತಗಳು
ಉಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಕತೆ್ತಗಳು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 15 ಆದರೆ ಶೆಬ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು; ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಈವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ಆ ಾಶದಿಂದ
ಸಿಡಿಲೊಡೆದು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು. ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 1:3: ಒಂದು ಾವಿರ ಎತು್ತಗಳೂಅಕ್ಷರಶಃ, “ಐನೂರು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳಿದ್ದವು.”
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17 ಆ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು! ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಬಂದು ೕಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುತಮ್ಮಹಿರಿಯಅಣ್ಣನಮನೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
19ಆಗ ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದಿ್ದತು;ಅವರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ೕಬನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತ,

21 “ ಾನು ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಾಗ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು;

ಈಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು ಾಗಲೂ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು,
ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಆತನ ಾಮಕೆ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ದೇವರನೂ್ನ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

2
ೕಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಪರೀ

1 ಮತೊ್ತಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಸೈ ಾನನು ಸಹ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲುಅವರೊಂದಿಗೆಬಂದನು. 2ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನುಎಲಿ್ಲಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದೆನು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ ಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಅವನಂತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್!* ಎಂಬಂತೆಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ತನ್ನ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. 5ಆದರೆ ನೀನು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಾಂಸವನೂ್ನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಹೊಡೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ೕಬನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಅವನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
7 ಆಗ, ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ೕಬನಿಗೆ ಾಧಿಸುವ

ಕುರುಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. ೕಬನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಾದದಿಂದಿಡಿದು ತಲೆಯ
ಮೇ ಾ್ಭಗದವರೆಗೂ ಾಧಿಸುವ ಕುರುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 8 ೕಬನು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಕುರುಗಳನು್ನ ಮಡಕೆಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 9 ೕಬನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ ೕ? ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
* 2:4: ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್ ಇದರಥರ್ವೇನಂದರೆ,ಮನುಷ ್ಯನು ನೋವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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10 ೕಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂಖರ್ಳಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ! ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡು ಾಗ ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೊಡು ಾಗ ಾವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೋ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಈಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ
ಾಗೂ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಾತನು್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ.

ೕಬನಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
11 ೕಬನಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನಿನ ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹದ ಬಿಲ್ದದನುಮತು್ತ
ಾ ಾಥದ ಚೋಫರನು. ೕಬನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಕೇಳಿ ಾಗ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಭೇಟಿ ಾದರು. ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನು ಾಪ ಸೂಚಿಸಿ
ಸಂತೈಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 12ಆದರೆ ಆಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಬಹು ದೂರದಿಂದ ೕಬನನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಅವನ ಗುರುತೇ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಮಣ್ಣನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಆ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಏಳುದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ೕಬನೊಂದಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ೕಬನು ವಿಪರೀತ
ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ಒಂದು ಾತನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

3
ೕಬನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸುವನು

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾ ಾಗಲಿ,
3 ‘ಗಂಡು ಮಗುವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಾತಿ್ರಯು ಾಶ ಾಗಲಿ.

4ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ.
ಆ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವರು ೕಚಿಸದಿರಲಿ.
ಆ ದಿನದಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗದಿರಲಿ.

5ಆ ದಿನವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೂಮರಣದ ನೆರಳೂವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆ ದಿನವನು್ನ ೕಡವು ಕವಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಗಲನು್ನ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಯಪಡಿಸಲಿ.

6 ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆ ಾತಿ್ರಯು ವಷರ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ;
ಅದು ಾವ ತಿಂಗಳುಗಳಲೂ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ.

7ಆ ಾತಿ್ರಯು ಬಂಜೆ ಾಗಲಿ;
ಅದರಲಿ್ಲ ಾವಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳದಿರಲಿ.

8ಲೆ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲ ಾಗೂ ದಿನಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಾಂತಿ್ರಕರು
ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಶಪಿಸಲಿ.

9ಆ ದಿನದಮುಂಜಾನೆಯನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕತ್ತ ಾಗಲಿ.
ಅದುಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ ಹೊಂದದಿರಲಿ.
ಅದು ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಕಿರಣಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರಲಿ.

10 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಾನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಲೇ ಾಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ?
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾನೇಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ?

12 ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?
ಆಕೆಯಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಯಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?

13 ಾನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
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14ಭೂ ಾಜರೊಂದಿಗೂಮಂತಿ್ರಗ ಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರು ತಮ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳುಈಗ ಾಳುಬಿದಿ್ದವೆ.

15ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ
ಅಧಿಪತಿಗ ಡನೆ ಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

16 ಾನು ಮಗು ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲದಮಗುವಿನಂತೆ ಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.

17ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಕೇಡು ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ಸಹ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿರುವರು;
ಅವರ ಒಡೆಯನ ಧ ್ವನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ;
ಆಳು, ಒಡೆಯಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

20 “ಬಹು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವನು ಾಕೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು?
ಮನನೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

21ಅವನು ಾಯಲು ಬಯಸಿದರೂ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೂಳಿಟಿ್ಟರುವ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವ್ಯಥೆಯುಳ್ಳವನು
ಾವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವನು.

22ಅವರು ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರು ಾಗ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವರು;
ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಗುವರು.

23ದೇವರು ಾರ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡು ಾ್ತನೊ,
ಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೊ ಅವರಿಗೆ ಾಕೆ ಜೀವವನು್ನ

ಕೊಡು ಾ್ತನೆ?
24ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟಸಿರೇ ನನ್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ನ ಾ ಾಟವು ಜಲ ಾರೆಯಂತಿದೆ.
25ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ!
26ನನಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ, ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನನಗೆಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ;

ನನಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟ ಂದೇ!”

4
ಎಲೀಫಜನ ಾದ

1ಆಗ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಒಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗುವುದೇ?
ಸುಮ್ಮನಿರಲು ನನಗಂತೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

3 ೕಬನೇ, ನೀನು ಅನೇಕರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿರುವೆ.
ನೀನು ಬಲಹೀನನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;

4ಎಡವಿಬಿದ್ದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಉದ್ಧರಿಸಿರುವೆ;
ಬಲಹೀನ ಾದ ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

5ಈಗ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಂದಿದೆ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿ ಾಶ ಾಗಿರುವೆ.

ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಬಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿರುವೆ.
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6ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಾಗಿರಲಿ.

7 ೕಬನೇ, ಆಲೋಚಿಸು: ಎಂ ಾದರೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಾಶ ಾಗಿರುವನೇ?
ಎಂ ಾದರೂಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಾಶ ಾಗಿರುವರೇ?

8 ಾನು ನೋಡಿರುವಂತೆ,ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು
ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವರು.

9ದೇವರಉಸಿರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ;
ಆತನ ಕೋಪದ ಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ.

10ದುಷ್ಟರು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ,ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವನು.

11ದುಷ್ಟರು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿದು್ದ ಾಯುವರು;
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಚದರಿಹೋಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.

12 “ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು;
ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗುಸುಗುಸು ಸ ಾ್ದಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು.

13ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾತಿ್ರಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ೕಚನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ

14ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಭಯಉಂಟಾಯಿತು.

15 ಾವುದೋ ಒಂದುಉಸಿರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಸುಳಿಯಲು
ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಂಚನಗೊಂಡಿತು.

16 ಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;

ಅದು ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿ ಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು.

17ಅದೇನೆಂದರೆ: ‘ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತ ಾದಮನುಷ ್ಯನಿರುವನೇ?
ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನೇ?

18ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು.

19ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು;
ಮನುಷ ್ಯರು ಮಣಿ್ಣನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ* ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಈಮಣಿ್ಣನಮನೆಗಳ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲವೆ.
ಅವರು ಹುಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು!

20ಸೂ ೕರ್ದಯಮತು್ತ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.
ಅವರು ಸತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುವುದನು್ನ ಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21ಅವರ ಗು ಾರಗಳ ಹಗ್ಗಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಅವರು ಾನವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.’ ”

5
1 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನಿನಗೆಉತ್ತರಿಸುವವರಿಲ್ಲ;
* 4:19: ಮಣಿ್ಣನಮನೆ ಇದರಥರ್, ಾನವ ದೇಹ.
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ದೇವದೂತರುಗಳಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?
2ಮೂಢನ ಕೋಪವುಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.

ಮೂಖರ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.
3ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತರುವಮೂಖರ್ನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನಮನೆಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಯಿತು.
4ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂಥವರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
5ಹಸಿದಿರುವವರು ಆಮೂಖರ್ನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

ಅವರು ಬೇಲಿಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಾನ್ಯವನು್ನ ಸಹ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.
ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು.

6ವಿಪ ಾ್ಕಲಗಳು ಬರುವುದು ಧೂಳಿನಿಂದಲ್ಲ;
ಕೇಡು ಬೆಳೆಯುವುದು ನೆಲದಿಂದಲ್ಲ.

7ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಕೇಡುಗಳುಉದ್ಭವಿಸುವುದೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳುಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರುವುದೂ ಸಹಜ.

8 ೕಬನೇ, ಾನೇ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ,
ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

9ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳುಅಸಂ ಾ್ಯತ.

10ದೇವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

11ದೇವರು ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸುವನು.
ವ್ಯಥೆಯಿಂದಿರುವವರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.

12ದೇವರುಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ
ಭಂಗಪಡಿಸುವನು.

13ದೇವರು ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು;
ೕಸ ಾರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವನು.

14ಯುಕಿ್ತವಂತರು ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.

15ದೇವರು ಬಡವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ನಿಂದನೆಯಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಾ ಾಡುವನು.

16ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಅ ಾ್ಯಯವು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.

17 “ಇಗೋ ದೇವರು ಾವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನೋ ಅವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ ದೂರು ಹೇಳಬೇಡ.”

18 ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾಯ ಕಟು್ಟವವನೂ ಆತನೇ.
ಆತನು ಾಯ ಾಡಿದರೂ ಆತನ ಕೈಗಳೇ ಾಸಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

19ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರು ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು;
ೌದು, ಏಳನೆಯಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗದು.

20ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.

21ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
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ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
22 ಾಶನಕೂ್ಕ ಬರ ಾಲಕೂ್ಕ ನೀನು ನಗುವೆ.

ನೀನು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
23ನೀನು ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗ ಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ;

ಾಡುಮೃಗಗಳೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುತ್ತವೆ.
24ನಿನ್ನ ಗು ಾರವು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು ಾಗ ಾವುದೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25ನೀನು ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಅವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಹುಲಿ್ಲನ ಗರಿಗಳಷಿ್ಟರುವರು.
26ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬಲಿಯುವ ಗೋಧಿಯಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ೌದು, ನೀನು ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ.

27 “ ೕಬನೇ, ಾವುಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ;ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಹ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.”

6
ೕಬನ ಾದ

1-2ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ತೂಕ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಕ ್ಕಡಿಯಮೇಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ,

3ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ನೀನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ!
ನನ್ನ ದುಃಖವು ಸಮುದ್ರದಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಾತುಗಳುಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ಾಣುತಿ್ತವೆ.

4ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾಣಗಳು ನನಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅ ಾಯಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟವೆ.

5 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅರಚುವುದೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರವಿದ್ದರೆ ಕೂಗುವುದೇ?

6ಊಟವನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನು್ನವರೇ?
ಟೆ್ಟಯ ಲೋಳೆಗೆ ರುಚಿಯಿದೆಯೇ?

7ಇಂ ಾಊಟವುನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ;
ಾನು ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರೆ.

8 “ಅ ್ಯೕ! ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಫಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ!

10ಆಗ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಾಗುವುದು.
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು;
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

11 “ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ; ಬದುಕುವ ನಿರೀ ಯೇ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೇ ಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೇ?
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12 ಾನು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಲ್ಲ.
ನನ್ನ ದೇಹವು ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.

13ಈಗ ನನಗೇ ಸ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಯ ಾಡವವರೂ ನನಗೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14 “ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ದಯೆತೋರಬೇಕು;
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

15ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಹರಿಯುವ, ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಹರಿಯದಿರುವ
ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16ಮಂಜಿನಿಂದಲೂ ಕರಗುವ ಹಿಮದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.
17ಆದರೆ ಆ ತೊರೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಾವಿಗೆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ; ತೊರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.
18ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳುಅವುಗಳ ಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಣದಂ ಾಗುವರು.
19ತೇಮದ ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳು ನೀರಿ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.

ಶೆಬದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೋಡುವರು.
20ನೀರು ಸಿಗುವುದೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ

ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಶೆ ಾಯಿತು.
21ನೀವು ಸಹ ಆ ತೊರೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ‘ನನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ

‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಇಂಥವನಿಗೆ ಲಂಚಕೊಡಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

23 ‘ಶತು್ರವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿರಿ.
ವೈರಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

24 “ಈಗ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ;
ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವೆನು.

25ಯ ಾ ಾರ್ ಾದ ನುಡಿಗಳು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳು ಏನನೂ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?
ಇನೂ್ನ ಕಟು ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?

27 ೌದು, ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

28ಆದರೆಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

29ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ,ಅ ಾ್ಯಯಸ್ಥ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ೌದು,ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ೕಚಿಸಿರಿ. ಾನೇನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.

30 ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು ಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

7
1 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವಿದೆ.
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ಅವನ ಜೀವನವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನ ಜೀವನದಂತಿದೆ.
2ಮನುಷ ್ಯನು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿದಮೇಲೆ

ತಂ ಾದ ನೆರಳನು್ನ ಬಯಸುವ ಗು ಾಮನಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ ್ಯನು, ದಿನದ ಕೂಲಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಕೂಲಿಯವನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

3ಜಿಗುಪೆ್ಸಯ ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ ಸಂಕಟದ ಾತಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ನನಗೆ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ.

4ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
‘ ಾ ಾಗ ಏಳುವೆನೋ’ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಾತಿ್ರಯು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು;
ಸೂ ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೊರ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ದೇಹವುಹುಳಗಳಿಂದಲೂ ಧೂಳಿನಿಂದಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಬಿರಿದುಹೋಗಿ ಕೀವು ಸೋರುತಿ್ತರುವ ಕುರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

6 “ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮಗ್ಗದ ಾಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

7ದೇವರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕೇವಲಉಸಿರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಸುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಆದರೆ ಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.

9 ೕಡವು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಥಳವು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ಾ ಾಡುವೆನು!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ!
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುವೆನು.

12ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಯುವುದೇಕೆ?
ಾನೇನು ಸಮುದ್ರವೇ? ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಯೇ?

13ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಾನು ಆಲೋಚಿಸು ಾಗ,

14ನೀನು ಕನಸುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವೆ;
ದಶರ್ನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವೆ.

15 ಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಾಯುವುದೇಮೇಲು.

16ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬದುಕಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!

17ದೇವರೇ,ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ನೀನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

18ನೀನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ?
ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ?

19ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವೆ?
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ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಣ ಾಲ ಾದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
20ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನೇ,

ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಯಿತು?
ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?

ಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಾದೆನೇ?
21ನೀನು ನನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸ ಾರದೇಕೆ?

ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾರದೇಕೆ?
ಾನು ಬೇಗನೆ ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವೆನು.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಆದರೆ ಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.”

8
ಬಿಲ್ದದನ ಾದ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುವೆ?
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿವೆ.

3ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವನೇ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವನೇ?

4ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಿತು.

5 ೕಬನೇ,ಈಗ ಾದರೋ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು,
ಕರುಣೆತೋರುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು.

6ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಆತನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನಗೆಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

7ಆಗ, ನೀನು ದಲು ಹೊಂದಿದೆ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿ ತೋರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯವು ಬಹುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದು.

8 “ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.

9 ಾಕೆಂದರೆ, ಾವು ಕೇವಲ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಷೆ್ಟೕ.

10ಅವರು ನಿನಗೆಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವರು;
ಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.

11 “ಜಂಬುಗಿಡವು ಜವುಗುಮಣಿ್ಣಲ್ಲದೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?
ಜವುಗುಸಸ್ಯವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?

12ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದರೆ ಅವು ಸಹ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವು ತುಂಬ ಎಳೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗದು.

13ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನು ಆ ಜವುಗು ಸಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವನು.
ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.

14ಅವನ ಭರವಸೆಯು ಬಹು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದು.
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ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವನು.
15ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಆದರೆ ಬಲೆಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು.
ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು,

ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
16ಅವನು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರನೂ್ನ ಬಿಸಿಲನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.

ಆ ಬಳಿ್ಳಯ ಕವಲುಗಳು ತೋಟದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
17ಅದು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು

ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ನೋಡುವುದು.
18ಆದರೆ ಆ ತೋಟವು,

‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಲು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
19ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಳಿ್ಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತೋಷವೆ ಾ್ಲ ಅಷೆ್ಟೕ.

ಬಳಿಕ ಆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಇತರ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
20ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನೂ್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
21ದೇವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ನಗೆಯಿಂದಲೂ

ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.
22ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವ ಾನ ಾಡುವನು;

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.”

9
ೕಬನ ಾದ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ!
ಆದರೆಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?

3ಒಬ್ಬನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಬಯಸಿದರೆ,
ದೇವರ ಾವಿರ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರನು.

4ದೇವರ ಾನವುಅ ಾಧ ಾದದು್ದ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯುಮಹತ್ವ ಾದದು್ದ; ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸ ಾರನು.

5ದೇವರು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವನು.
6ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕದಲಿಸುವನು;

ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವನು.
7ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ, ಆತನ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗದು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರ ಾಶಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ ಮುದೆ್ರ ಾಕಬಲ್ಲನು.
8ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

ಆತನು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲನು.

9 “ಆತನೇ ಬೇರ್, ಒರೈಯನ್ಮತು್ತ ಪೆ್ಲ ೖಯಡ್್ಸ* ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
ದ ಣ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರವೂ್ಯಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

10ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯ ಾದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

* 9:9: ಬೇರ್, ಒರೈಯನ್ಮತು್ತ ಪೆ್ಲ ೖಯಡ್್ಸ ಇವು ಸಪ್ತಷಿರ್,ಮೃಗಶಿರಮತು್ತ ಕೃತಿ್ತಕೆ ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳು.
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ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಡುವನು.
11ದೇವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ ಾಣಿಸದು;

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
12ದೇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಾರು?

‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವರು ಾರು?
13ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ರಹಬನ ಸ ಾಯಕರು ಸಹ ದೇವರಮುಂದೆ ಭಯದಿಂದ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
14ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡ ಾರೆ.

ಆತನಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅಶಕ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
15 ೕಬ ಾದ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೆಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡ ಾರೆ.

ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಂತೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
16 ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಆತನು ನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ

ಈಗ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ.
17ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬಿರು ಾಳಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು;

ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಯ ಾಡುವನು.
18ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಿಡುವು ನೀಡದೆ

ಕಷ್ಟದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
19ಆತನನು್ನ ಸೋಲಿಸೋಣವೆಂದರೆ

ಆತನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣವೆಂದರೆ
ಆತನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವವನು ಾರು?

20 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು;
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು.

21 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ತುಚಿ್ಫೕಕರಿಸುವೆನು.

22 ‘ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ’
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ.

23ಪಕ್ಕನೆ ಆಪತಿ್ತಗೊಳ ಾಗಿ ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಸತ್ತರೆ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ನಗುವನೇ?
24 ದುಷ್ಟನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ

ಮರೆ ಾಡುವನೇ?
ಇದು ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನು್ನ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಯರು ಾಡಿದರು?

25 “ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟ ಾರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.
ಸುಖವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಾರಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

26ಜಂಬುಗಿಡದಿಂದ ಾಡಿದ ದೋಣಿಗಳಂತೆಯೂ
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಮೇಲೆ ಎರಗಲು ಾರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ನನ್ನ ದಿನಗಳು ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

27 “ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆತು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಗುವೆನೆಂದರೆ,

28ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಭಯಗೊಂಡಿರುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

29ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಈ ಾಗಲೇ ನನಗೆ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.
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ಹೀಗಿರಲು ಾನೇಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಲಿ?
30 ಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿದರೂ

ಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ
31ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಗುಂಡಿಗೆ ತಳಿ್ಳ

ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೇ ಾನು ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು.
32ದೇವರು ನನ್ನಂಥಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ; ಾನು ಆತನಿಗೆಉತ್ತರಿಸ ಾರೆ.

ಾವು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸ ಾರೆವು.
33ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರನಿದ್ದರೆ, ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಿದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. (ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.)
34ದೇವರ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರನಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.

ಆಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
35ಆಗ ಾನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;

ಆದರೆಈಗ ನನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”

10
1 ೕಬನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯಬಿಚಿ್ಚ ರೆಯಿಡುವೆನು;ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವೆನು.

2 ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ‘ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸದೆ ಹೇಳು! ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವೆ?
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ದೂರುಗಳೇನು?

3ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?
ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?

4ದೇವರೇ, ನಿನಗೆಮನುಷ ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ ೕ?
ಮನುಷ ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೀನು ನೋಡುವಿ ೕ?

5ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳುಮನುಷ ್ಯನ ವಷರ್ಗಳಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.

6ನೀನು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನೋಡುವೆ;
ನನ್ನ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವಸರದಿಂದ ಹುಡುಕುವೆ.

7ಆದರೆ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರರು!

8ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೂ್ದ ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದೂ್ದ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳೇ.
ಈಗಮನಸು್ಸ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!

9ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಾಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಕೆ ಾಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?

10ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಲಿನಂತೆ ಸುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವವನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಡೆದು ಾಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ.*

11ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ನರಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಣೆದು
ಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.

12ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದಯೆತೋರಿರುವೆ.
* 10:10: ನೀನು … ಾಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ ಇಲಿ್ಲ ೕಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಗಭರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾಲನು್ನ ಕಡೆದು ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವಂತೆ ಎಂಬ ರೂಪಕವನು್ನ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.
13ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಇದನೆ್ನೕ;

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೂ್ದ ಇದನೆ್ನೕ.
ೌದು, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇದೇ ಇತೆ್ತಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ:

14 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುವೆ;
ಾನು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆ.

15 ಾನು ದೋಷಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?

ಾನು ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ

ಅವ ಾನದಿಂದ
ನನ್ನ ತಲೆಯೆತ್ತ ಾರೆ.

16 ಾನು ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ
ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆ.

17ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು.

ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗುವುದು.
ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಸ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ತರುವೆ.

18ದೇವರೇ, ಾನು ಜನಿಸಲು ನೀನೇಕೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟೆ್ಟ?
ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ಸತು್ತಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

19ಎಂದೂ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

20ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!

21 ಾರೂಮರಳಿ ಬರ ಾಗದಂಥ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಲೇ ನನಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಾಲವನು್ನ ಆನಂದಿಸಲು ಅವ ಾಶಕೊಡು.

22ಆ ಸ್ಥಳವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂಮರಣಾಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲನ ಬೆಳಕು ಸಹ ಕತ್ತಲೆಯೇ!’ ”

11
ಚೋಫರನ ಾದ

1ಆಗ ಾ ಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ೕಬನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ ಾತುಗಳ ಈ ಪ್ರ ಾಹಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು!
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾತುಗಳು ೕಬನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

3 ೕಬನೇ,ಅಥರ್ರಹಿತ ಾದ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?

ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾಗ
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

4 ೕಬನೇ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ಾದಗಳು ಸರಿ ಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
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5ದೇವರು ನಿನಗೆಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.

6ಆತನು ನಿನಗೆ ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ
ಾನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು.

ದೇವರು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

7 “ನೀನು ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾನದಮೇರೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?

8ಆತನ ಾನವು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದುಮೃತು್ಯಲೋಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

9ದೇವರ ಾನವು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂಉದ್ದ ಾಗಿದೆ;
ಸಮುದ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲ ಾಗಿದೆ.

10 “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವು ಾದರೆ
ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಾರು?

11ಅ ೕಗ್ಯರು ಾರೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಗಮನಿಸುವನು.

12 ಾಡುಕತೆ್ತಯುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೇಗೆ ಹೆರ ಾರದೋ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದಡ್ಡನು ಎಂದಿಗೂ ಾನಿ ಾಗ ಾರನು.

13 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ.

14ನೀನು ಾಪವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡು.
ದುಷ್ಟತನವು ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದಿರಲಿ.

15ಆಗ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಯೆತು್ತವೆ;
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆ.

16 ೕಬನೇ, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ;
ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

17ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವುಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಾಸುಗಳುಮುಂಜಾನೆಯಸೂಯರ್ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

18 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ನಿರೀ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ನಿನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

19ಆಗ ನೀನು ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ; ಾರೂ ನಿನಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

20ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ
ತಮ್ಮ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಿರೀ ಯೇ ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.”

12
ೕಬನ ಾದ

1ಆಮೇಲೆ ೕಬನು ಚೋಫರನಿಗೆ ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾನಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
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ನೀವು ಾಯು ಾಗ ಾನವು ನಿ ್ಮಡನೆಯೇ ಾಯುವುದು.
3ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಂತೆಯೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ.

ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವೆ.
ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು

ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.

4 “ಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ೌದು, ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ಆತನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸುವನು.

ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

5ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿಲ್ಲದವರು ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು;
ಜಾರಿಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವರು.

6 ಕಳ್ಳರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತ
ದೇವರನು್ನ ರೇಗಿಸುವವರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿ ಾ್ದರೆ.

7 “ಆದರೆ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು,ಅವು ನಿನಗೆಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನು್ನ ಕೇಳು,ಅವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

8ಭೂಮಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು,ಅದು ನಿನಗೆಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.

9ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು
ಈ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಗೊತು್ತ.

10ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯಜೀವವೂಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಆತ್ಮವೂ
ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ.

11ಆದರೆ ಾಲಿಗೆಯುಊಟದ ರುಚಿಯನು್ನ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ
ಕಿವಿಗಳು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

12 ‘ ಾನವು ವೃದ್ಧರಲಿ್ಲಲ್ಲವೇ?
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?’

13 ಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಆತನವೇ.
ಆಲೋಚನೆಯೂ ವಿವೇಕವೂಆತನವೇ.

14ದೇವರು ಕೆಡವಿದ್ದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಸೆರೆಗೆ ಾಕಿದವನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

15ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ ಾಲ ಾಗುವುದು.
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಹ ಾಗುವುದು.

16ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಗೆಲು್ಲವವರೂ ಸೋಲುವವರೂ ಆತನವರೇ!

17ದೇವರು ಮಂತಿ್ರಗಳ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

18 ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದು
ಾಜರುಗಳ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು.

19ದೇವರು ಾಜಕರುಗಳ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆಯುವನು;
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.

20ದೇವರು ವಿ ಾ್ವಸನೀಯ ಾದ ಆಲೋಚ ಾ ಾರರನು್ನ ೌನಗೊಳಿಸುವನು;
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ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
21ದೇವರು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವನು;

ಅಧಿಪತಿಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.*
22 ಾಗರ್ತ್ತಲೆ ಳಗಿರುವ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು;

ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
23ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;

ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು;

ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.
24ದೇವರು ಭೂಲೋಕದ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಮೂಢರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು;

ರಸೆ್ತಯಿಲ್ಲದಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.
25ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡುವರು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.”

13
1 ೕಬನು ಹೇಳಿದನು:

“ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ;
ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

2ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ.

3ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡದೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವೆನು.

4ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾನವನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಪಡಿಸ ಾಗದ ವೈದ್ಯರುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.

5ನೀವು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನೀವು ಾಡಬಹು ಾದ ಾನದ ಾಯರ್ ಅದೊಂದೇ.

6 “ಈಗ ನನ್ನ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

7ನೀವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುವಿ ಾ?
ಆತನಿ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಯದ ಾದಗಳನು್ನ ಬಳಸುವಿ ಾ?

8ನೀವು ದೇವರಿಗೆಮುಖ ಾ ಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿ ಾ?
ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಹೋಗುವಿ ಾ?

9ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ
ನೀವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿ ಾ?

ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವಂತೆ
ದೇವರಿಗೂ ೕಸ ಾಡಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ?

10ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡಿದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸೇ ಖಂಡಿಸುವನು.

11ಆತನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

* 12:21: ಅಧಿಪತಿಗಳ… ತೆಗೆದು ಾಕುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಕುವನು.”
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12ನೀ ಾಡುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ನುಡಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳುಮಣಿ್ಣನಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ.

13 “ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಾ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಿ!
ನನಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕೋ ಆಗಲಿ.

14 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಯಕೊ್ಕಡು್ಡವೆನು;
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.

15ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆನು.
ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಕುರಿತು ಆತನಮುಂದೆ ಾದಿಸುವೆನು.

16 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಆಗ ರುಜು ಾ ಾಗುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಲು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

17 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ.
ನನ್ನ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲಿ.

18ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಲು ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.

19 ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಾವನೂ ನಿರೂಪಿಸ ಾರನು.
ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲವನಿದ್ದರೆ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು.

20 “ದೇವರೇ, ನನ ಾಗಿ ಎರಡು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡ,
ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

21ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ,
ಭ ಾನಕ ಾದವುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಬೇಡ.

22ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ, ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
ಇಲ್ಲವೇ ಾನು ಕರೆಯುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.

23 ಾನು ಎಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ?
ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವೆ?
ನನ್ನ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಪವನೂ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

24ದೇವರೇ, ನೀನೇಕೆ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?
ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ?

25ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯಂತಿರುವ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವಿ ಾ?
ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಿ ಾ?

26ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿರುವೆ.
ನನ್ನ ೌವನದ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ.

27ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.
ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಗೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.

28ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೊಳೆತುಹೋದ ಪ ಾಥರ್ದಂತೆಯೂ
ನುಸಿಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಚೂರಿನಂತೆಯೂ
ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

14
1 ೕಬನು ಹೇಳಿದನು:

“ ಾವುಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ.
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ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಜೀವಿತವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
2ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಹೂವಿನಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದು ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಾದದು್ದ.
3ದೇವರೇ, ಇಂಥವ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ

ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿ ಾ?

4 “ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವುಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
5ಮನುಷ ್ಯನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯ ಾಗಿದೆ;

ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಟ ಾರದಮೇರೆಯನು್ನ ಾಕಿರುವೆ.

6ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾಡಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅವನು ಕೂಲಿಯವನಂ ಾದರೂ ಜೀವಿಸಲಿ.

7 “ಮರಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಯಿದೆ.
ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರಬಹುದು;
ಹೊಸ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಳೆಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

8ಅದರ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆಮುದಿ ಾದರೂ
ಅದರ ಬುಡವು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರೂ,

9ಅದು ನೀರಿನಿಂದಮತೆ್ತ ಹೊಸ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು;
ಎಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.

10ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಸತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.
ಾ್ರಣ ಹೋ ಾಗ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.

11ಸರೋವರದಿಂದ ನೀರು ಾಣೆ ಾಗುವವರೆಗೂ
ನದಿಯನೀರು ಒಣಗಿಹೋಗುವವರೆಗೂ

12ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು.
ಅವನುಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಾಶವುಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೆ
ಅವನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದು್ದ,
ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

14ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವನೇ?
ಬದುಕುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

15ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೆ,
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆ.

16 ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

17ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರಸಿ
ದೂರಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆ.

18 “ಪವರ್ತವು ಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ
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ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು.
19ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವಂತೆಯೂ

ನೆಲದಮೇಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ದೇವರೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ.

20ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆ.
ಆಗಮನುಷ ್ಯನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.

ನೀನು ಅವನಮುಖವನು್ನ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸಿ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆ.

21ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

22ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನೋವನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವನು.”

15
ೕಬನಿಗೆ ಎಲೀಫಜನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ತೇ ಾನಿನ ಎಲೀಫಜನು ೕಬನಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಬರಿ ಾದ ನಿನ್ನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾತುಗಳಿಂದಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನಿಯು ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಂತೆಉತ್ತರಿಸುವನೇ?

3 ಾನಿಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ?

4ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವು ಾದರೆ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ಾರೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನಿನ್ನ ಾಪವೇ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕ ಾಗಿವೆ.
ನೀನು ೕಸಕರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತರುವೆ.

6ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಾನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯ ಾತುಗಳೇ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತುಟಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

7 “ ೕಬನೇ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲು ನೀನೇ ಹುಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದಿ ಾ?

8ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರುವೆ ಾ?
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

9 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದೆ ಾ್ಲ ನಮಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತದೆ.

10ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವ,
ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

11ದೇವರ ಆಧರಣೆಯ ಾತುಗಳೂ ನಮ್ಮ ನಯ ಾದ ಾತುಗಳೂ
ನಿನಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?

12 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಾಗುವುದೇಕೆ?
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13ನೀನು ದೇವರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಅಂತಹ ಾತುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆ!

14 “ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ?
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ?

15ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳನು್ನ* ಸಹ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಗಳು ಸಹ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

16ಹೀಗಿರಲು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ
ಅಸಹ್ಯನೂ ಕೆಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವಮನುಷ ್ಯನು
ಎಷೊ್ಟೕ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ?

17 “ ೕಬನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸುವೆನು.
ಾನು ನೋಡಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18 ಾನಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು.
ಆ ಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾವ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನನಗೆಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

19ಅವರು ಾತ್ರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವ ವಿದೇಶಿಯನೂ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

20ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
ಕೂ್ರರಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಷರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡುವನು.

21ಭೀಕರ ಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.
ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಅವನು ೕಚಿಸು ಾಗಲೇ ವೈರಿಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡುವನು.

22ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಾ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕತಿ್ತಯು ಎಲೊ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ.

23ಅವನು ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವನು;ಅವನ ದೇಹವು ರಣಹದು್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
ಮರಣವು† ತನಗೆ ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.

24ಚಿಂತೆಸಂಕಟಗಳುಅವನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾಜನಂತೆ ಅವುಅವನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುತ್ತವೆ.

25 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಝಳಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ದುಷ್ಟನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮ ಾಶೂರನಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವನು.

26ಅವನು ಬಹು ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟನು ಮ ಾಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ದೇವರನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

27ದುಷ್ಟನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದೆ,ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜು್ಜ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
28 ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟನು ಾಸಿಸುವನು

ಾಳುದಿಬ್ಬಗ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆಮನೆಗಳ ಗತಿ ಾಗಿದೆ.

29ದುಷ್ಟನು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಾಶ್ವತವಲ್ಲ;
ಅವನ ಆಸಿ್ತಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

30ದುಷ್ಟನು ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

* 15:15: ದೇವದೂತರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪರಿಶುದ್ಧರು.” † 15:23: ಮರಣವುಅಕ್ಷರಶಃ, “ಕತ್ತಲೆಯದಿನ.”
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ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಮರದಂತೆ ಅವನಿರುವನು.
ದೇವರಉಸಿರು ದುಷ್ಟನನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

31ದುಷ್ಟನು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ೕಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವನಿಗೇನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

32ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಮುಗಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇಮುದುಕ ಾಗುವನು;
ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಹಸು ಾಗದ ಬಳಿ್ಳಯಂ ಾಗುವನು;

33 ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ತನ್ನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು;
ಹೂವುಗಳುಉದುರಿಹೋದ ಆಲಿವ್ಮರದಂತಿರುವನು.

34 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜನರು ಫಲ ಕೊಡ ಾರರು.
ಲಂಚಕೋರರ ಗು ಾರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ.

35ಅವರು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ ಹೆರುವರು.
ಅವರ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಮಗುವು ೕಸಕರ ಾದದು್ದ.”

16
ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದಲೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೀಟಲೆ ಾಡುವವರೇ ಹೊರತು ಸಂತೈಸುವವರಲ್ಲ.

3ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ಾದ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ?

4ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಂದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

5ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

6 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾವ ಾತೂ ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡ ಾರದು;
ೌನ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

7ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಶ್ಯಕ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ.

8ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮುದುಡಿ ಾಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣುತಿ್ತದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ವಿ ಾರ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರುವೆ; ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9 “ದೇವರು ಕೋಪದಿಂದ
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ನನ್ನ ಶತು್ರವು ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದು ಗೇಲಿ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

12 ಾನು ಸುಖದಿಂದಿ ಾ್ದಗ
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ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದನು;
ನನ್ನ ಕತು್ತ ಹಿಡಿದು

ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು!
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಗುರಿ ಅ ಾ್ಯಸ ಾ ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

13ಆತನ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಆತನು ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳಿಗೆ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯು ಾ್ತನೆ;

ನೆಲದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
14ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ

ಯುದ್ಧ ವೀರನಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಓಡಿಬರುವನು.

15 “ ಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸೋತುಹೋದೆನೆಂದು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16ಅತ್ತತು್ತ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಕು ್ಕಗಟಿ್ಟ ಕಡುಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.

17 ಾನು ಾರೊಡನೆಯೂ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ.

18 “ಭೂಮಿಯೇ, ನನ ಾಗಿರುವ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಬೇಡ.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಡುವ ರೆ ನಿಂತುಹೋಗಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.

19ಈಗಲೂ ಸಹ, ನನಗೆ ಾ ನೀಡು ಾತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡು ಾತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

20ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇವರಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಾಂ ಯಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ.

21ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ದೇವರಮುಂದೆ ಾದ ಾಡುತ್ತದೆ.

22 “ ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಮರಳಿ ಬರ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು.

17
1 “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ;

ನನ್ನ ಜೀವಿತವುಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ;
ಸ ಾಧಿಯು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದೆ.

2ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

3 “ದೇವರೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ನನಗೆಜಾಮೀ ಾಗು.
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಜಾಮೀ ಾಗಲು ಾರೂ ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ.

4ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.
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5 ‘ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಅಲ ಸು ಾ್ತನೆ’*
ಎಂಬ ಾದೆಯಿದೆ.
ಆದರೆಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

6ದೇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟಪದವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಜನರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

7ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರು ಾಗಿವೆ, ಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನೆರಳಿನಂತೆ ಬಹು ತೆಳ್ಳ ಾಗಿದೆ.

8ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ದೇವದೂಷಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9ನೀತಿವಂತರು ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ಸದು್ಗಣದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

10 “ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

11ನನ್ನ ಜೀವಿತವುಮುಗಿದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ, ನನ್ನ ೕಜನೆಗಳು ಾಶ ಾಗಿವೆ;
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ.

12 ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಹಗಲ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ,
ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ನನ್ನ ನಿರೀ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಾಗಿವೆ.

13 “ ಾನು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವಮನೆಯು ಕೇವಲ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

14 ಾನು ಸ ಾಧಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ’ಯೆಂದು
ಹುಳವಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಾಯಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೆ,

15ನನಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರರು.

16ನನ್ನ ನಿರೀ ಯುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ?
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತೆ್ತೕ ೕ?”

18
ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ?
ಪ್ರ ವುಳ್ಳವ ಾಗು, ಆಗ ಾವು ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ.

3ನಮ್ಮನು್ನ ದಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

4 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.
ಕೇವಲ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಜನರು ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೇ?
ಕೇವಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಜರುಗಿಸು ಾ್ತನೆಂದು

ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
5 “ ೌದು, ದುಷ್ಟನ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು;

ಅವನ ಬೆಂಕಿಯುಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
* 17:5: ಮನುಷ ್ಯನು … ಅಲ ಸು ಾ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ಅವನಮಕ್ಕಳ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರು ಾಗುತ್ತವೆ.”
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6ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗುವುದು;
ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು.

7ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ.

8ಅವನ ಸ್ವಂತ ಾಲುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಬಲೆ ಳಗೆ ನಡೆದುಹೋಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

9ಬೋನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

10ಅವನಿ ಾಗಿ ಹಗ್ಗವು ನೆಲದಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅವನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಲು ಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

11ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅ ಾಯವುಅವನನು್ನ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಭಯವುಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

12ವಿಪತು್ತಗಳು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವನು ಬೀಳು ಾಗ ಾಶನವುಅವನಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು ಅವನ ಚಮರ್ದ ಾಗಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಅದು ಅವನ ತೋಳುಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

14ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ಸುರ ತ ಾದಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು.
ಅವನುಮರಣವೆಂಬ ಅ ಾಯಗಳ ಾಜನ ಕಡೆಗೆಮುನ್ನಡೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವನು.

15ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನದೇನೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕವುಅವನ ಆಸಿ್ತಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

16ಅವನ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳುಮೇಲೆ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ.

17ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಾರೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

18ಜನರು ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು;ಅವನನು್ನ ಕತ್ತಲೆ ಳಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವರು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.

19ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆರ ಾಗುವರು;
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವರು.

21ಇದು ಸತ್ಯ, ದುಷ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಗಮನಕೊಡದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

19
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವಿರಿ?

3ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹ ಾ್ತರು ಸಲ ಅವ ಾನ ಾಡಿರುವಿರಿ.
ನೀವು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತೕರಿ!

4ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ
ಆ ತಪು ್ಪ ನನ್ನದೇ.
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5ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ;
ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳೇ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

6ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
ಆತನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ.

7 ‘ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನಗೆ ಾರೂಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.

8ದೇವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಾರೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

9ದೇವರು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಾನು ಾಯುವ ತನಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೆಡುವುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಬೇರುಗಳ ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಾಗೆ
ಆತನು ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

11ದೇವರ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

12ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

13 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

15ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದಶರ್ಕರೂ ನನ್ನ ಾಸಿಯರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.

16 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

17ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಸಿಗೆಪಡು ಾ್ತರೆ.

18ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ನಗು ಾ್ತರೆ.

19ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನೋ ಅವರೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

20 “ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಾನು ಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಂತೆ ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

21 “ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿರಿ.
ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದಿದೆ.

22ದೇವರು ಹಿಂಸಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದು್ದ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?

23 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು.
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24ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸೀಸದ ಹಲಗೆಯಮೇಲೆಯೂ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಯೂ ಕೆತಿ್ತದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆಗ ಅವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

25ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾದಿಸುವನು.

26ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಾಶ ಾದಮೇಲೆಯೂ
ಾನು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.

27 ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಲ್ಲದೆ ಾನೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಈನಿರೀ ಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.

28 “ ‘ ಾವು ೕಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ!
ಅವನನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಾರಣ ಂದನು್ನ ಹುಡುಕೋಣ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

29ಆದರೆ ನೀವೇ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ!
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದೋಷಿಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲಉಂಟೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

20
ಚೋಫರನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಾ ಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2“ ೕಬನೇ,ನಿನ್ನಆಲೋಚನೆಗಳುಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ;ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುನಿನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

3ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿರುವೆ!
ಆದರೆ ಾನು ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನಗೆ ಹೇಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

4-5 “ದುಷ್ಟನ ಆನಂದವು ಬಹು ಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
ಆ ಾಮನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ.
ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು ಅಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.

6ದುಷ್ಟನ ಅಹಂ ಾರವು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಲುಪಬಹುದು;
ಅವನ ತಲೆಯು ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಬಹುದು.

7ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಲದ ಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುವನು.
ಅವನನು್ನ ಬಲ್ಲವರು, ‘ಅವನೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

8ಅವನು ಕನಸಿನಂತೆ ಾರಿಹೋಗುವನು, ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾತಿ್ರಯ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡ ಾಗುವುದು.

9ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು,ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಕುಟುಂಬವುಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

10ದುಷ್ಟನು ಬಡವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅವನಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.
ದುಷ್ಟನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳೇ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.

11ಅವನುಯುವಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಲ ಾಗಿದ್ದವು;
ಆದರೆ ದೇಹದಉಳಿದ ಅಂಗಗ ಡನೆ ಅವೂಧೂಳು ಾ ಾಗುತ್ತವೆ.

12 “ದುಷ್ಟನ ಾಯಿಗೆ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13ಅವನು ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಪಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವನು.
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಹಿತಿನಿಸಿನಂತೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.
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14ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾವಿನ ವಿಷದ ಾಗೆ ಕಹಿ ಾದ ವಿಷ ಾಗುವುದು.

15ದುಷ್ಟನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವನು.
ೌದು, ದೇವರು ಅದನು್ನ ದುಷ್ಟನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಕಕಿ್ಕಸಿಬಿಡುವನು.

16ದುಷ್ಟನ ಾನೀಯವು ಾವಿನ ವಿಷದಂತಿದೆ.
ಾವಿನ ಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

17ಆ ದುಷ್ಟನು ಾಲೂಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನು್ನ
ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18ದುಷ್ಟನು ಗಳಿಸಿದ ಾಭಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.
ತನ್ನ ಾಭವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದು.

19 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ಬಡವರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

20 “ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವುಅವನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

21ಅವನು ತಿಂದಮೇಲೆ ಏನೂಉಳಿದುರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.

22ದುಷ್ಟನು ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು;
ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು!

23ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ತಿಂದಮೇಲೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ದಹಿಸುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ
ಅವನಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.

24ದುಷ್ಟನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು;
ಆದರೆ ಾಮ್ರದ ಾಣವುಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು.

25ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೀಳಲು
ಅದು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಬರುವುದು;

ಥಳಥಳಿಸುವ ಾಣದ ತುದಿಯು ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದು.
ಅವನು ಅ ಾಯದಿಂದ ದಿ ಾ್ಭ ್ರಂತ ಾಗುವನು.

26ಅವನ ಭಂ ಾರಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು.

ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಾಶ ಾಡುವುದು.
27ದುಷ್ಟನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಪರಲೋಕವು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
28ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ

ದೇವರ ಕೋಪದ ಪ್ರ ಾಹವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.
29ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರು ಾಡುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.

ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವುದೂ ಇದನೆ್ನೕ.”

21
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ೕಬನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.
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ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ ಾಗಬೇ ಾದ ಆದರಣೆ ಇಷೆ್ಟೕ.
3 ಾನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.

ಾನು ಾ ಾಡಿದಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೂ ಾಡಿರಿ.

4 “ ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣವಿದೆ.

5ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಬರಿಯಿಂದ ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿರಿ!

6ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ೕಚಿಸು ಾಗ
ನನಗೆ ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನಡುಗುತ್ತದೆ.

7ದುಷ್ಟರು ದೀಘರ್ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅವರು ವೃದ್ಧ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಾಳುವುದೇಕೆ?

8ದುಷ್ಟರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಂದಿಗಿದು್ದ ಬೆಳೆಯುವರು;
ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡುವರು.

9ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ತನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

10ಅವರ ಹೋರಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ.

11ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ ಆಟ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವರು.
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುವರು.

12 ಅವರು ತಂಬೂರಿಗಳನೂ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವರು; ಕೊಳಲುಗಳ ಧ ್ವನಿಗೆ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.

13ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಸಂಕಟಪಡದೆ ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.

14ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು!
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ’ ಎನು್ನವರು.

15ದುಷ್ಟರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾರು?
ಾವು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

16 “ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಾರಣ ಾವೇ ಎಂದು ದುಷ್ಟರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆ.

17ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಯಿತು?
ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಾಶನವು ಬರುವುದು?
ದೇವರು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು?

18 ಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನೂ್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ
ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಸಲ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು?

19 ‘ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ದುಷ್ಟನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಆಗ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ತನಗೆ ದಂಡನೆ ಾಯಿತೆಂದು
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

20ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಶನವನು್ನ ಾನೇ ನೋಡಲಿ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.

21ದುಷ್ಟನ ಜೀವಿತವುಮುಗಿದುಹೋದಮೇಲೆ,
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ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು.
ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

23ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಯುವನು.
ಅವನು ಸುರ ತವೂ ಸುಖಕರವೂಆದ ಾಳೆ್ವಯನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

24ಅವನ ದೇಹವುಚೆ ಾ್ನಗಿ ೕಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಅವನ ಎಲುಬುಗಳುಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.

25ಆದರೆಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಜೀವನದ ನಂತರಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಾಯುವನು.
ಅವನು ಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.

26 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಹುಳಗಳುಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.

27 “ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ.

28 ‘ನೀತಿವಂತನಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ?
ದುಷ್ಟನು ಾಸ ಾಗಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.

29 “ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾಣಿಕರನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂಅವರ ವರದಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

30ಅ ಾಯಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟನು ಾ ಾಗುವನು;
ದೇವರ ಕೋಪವು ತೋರಿಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

31ದುಷ್ಟನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನಮುಖದೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾಡಿದ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

32ದುಷ್ಟನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ
ಅವನ ಸ ಾಧಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

33ಆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕಣಿವೆಯಮಣು್ಣ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರದಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.

34 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರಿ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸ ಾರಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳೆ್ಳೕ ಆಗಿವೆ.”

22
ಎಲೀಫಜನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರನು.
ಮ ಾ ಾನಿಯು ಸಹ ದೇವರಿಗೆಉಪಯುಕ್ತ ಾಗ ಾರನು.

3ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅದರಿಂದೇ ಾದರೂ ಾಭ ಾಗುವುದೇ?

4ನಿನ್ನ ಆ ಾಧನೆಯದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವನೇ? ಇಲ್ಲ!

5ನಿನ್ನ ಾಪವು ಅತಿ ಾಯಿತು!
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ೕಬನೇ, ನೀನು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
6 ೕಬನೇ, ನೀನು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಾಲ

ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು.
ಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿರಬಹುದು.

7ಆ ಾಸಗೊಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ
ಹಸಿದವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡದೆಹೋಗಿರಬಹುದು.

8 ೕಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಭೂಮಿಯಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

9ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾನ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಅ ಾಥರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿರಬಹುದು.

10ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಉರುಲುಗಳಿವೆ;
ಫಕ್ಕನೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವುದು.

11ಆದ ಾರಣ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಾಣ ಾಗದಷು್ಟ ಕತ್ತ ಾಗಿದೆ,
ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

12 “ದೇವರು ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡುವನು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷು್ಟ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬಲೆ್ಲ.

13ನೀ ಾದರೋ, ‘ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಾ ೕರ್ಡಗಳ ಆಚೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲನೇ?

14ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿವೆ.
ಆ ಾಶದಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುವ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಣ ಾರನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

15 “ ೕಬನೇ, ದುಷ್ಟರು ನಡೆಯುವ ಹಳೆ ಾರಿಯಮೇಲೆ
ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಿ ೕ?

16ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅ ಾಲಮರಣವುಬಂದಿತು.
ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲನ ಕಟ್ಟಡದಂತೆ ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದರು.

17ಅವರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗು;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೇನೂ ಾಡ ಾರನು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

18ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಮನೆಗಳನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಬ! ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾನು ಅನುಸರಿಸ ಾರೆ.

19ದುಷ್ಟರ ಾಶನವನು್ನ ಕಂಡು ನೀತಿವಂತರು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತ,

20 ‘ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಾಶ ಾದರು!
ಬೆಂಕಿಯು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು!’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

21 “ ೕಬನೇ,ಈಗ ಾದರೊ ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊ,
ಆಗ ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವೆ.

22ಆತನಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.

23 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದರೆಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವೆ.

24ನೀನು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಯಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
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25ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ಬಂ ಾರ ಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಶಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

26ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆ.
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವೆ.

27ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ.

28ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಜಯಪ್ರಧ ಾಗುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತು್ತ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗುವುದು;

29ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೀಡು ಾಡುವನು,
ದೀನರಿ ಾದರೋ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

30ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವನು.
ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”

23
ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ ಾನಿನೂ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ

ಈಹೊತು್ತ ಸಹ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುವೆನು.
3ಆ ಾ, ದೇವರ ದಶರ್ನವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು?

ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು!
4ಆಗ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;

ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
5ದೇವರ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬಯಸುವೆ.

ಆತನಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುವೆ.
6ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಳಸುವನೇ? ಇಲ್ಲ,

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!
7 ಾನುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳುವನು;

ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು.

8 “ಆದರೆ, ಾನುಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಾನು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

9ದೇವರು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

10ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ದೇವರು ಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

11ಆತನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಾನು ನಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಓರೆ ಾಗದೆ ಆತನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾನು ಮೀರಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾತುಗಳನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

13 “ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವನೂ ಆತನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸ ಾರನು.

ದೇವರು ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವನು.
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14ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನಗೆ ಾಡುವನು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಇವೆ.

15ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಚಿಸು ಾಗ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

16ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನೂ ದೇವರೇ.
ನನ್ನನು್ನ ಭಯ ಾ್ರಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ.

17 ಕಪು ್ಪ ೕಡವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆಪತು್ತಗಳು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ಆದರೆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ೌನಗೊಳಿಸ ಾರದು.

24
1 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸದಿರುವುದೇಕೆ?

ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಸಮಯವುತಿಳಿಯದಿರುವುದೇಕೆ?

2 “ಜಮೀನಿನಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ.

3ಅವರು ಅ ಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ವಿಧವೆಯಹಸುವನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;

4ನಿಗರ್ತಿಕರನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವರು.
ಬಡವರು ಈ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 “ಬಡವರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಾಡುಕತೆ್ತಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ದುಡಿಯುವರು;
ಕೂಳೆಬಿಟ್ಟ ಹೊಲಗಳೇ ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

6ಬಡವರು ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವರು;
ದುಷ್ಟರ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7ಅವರು ಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆಮಲಗುವರು;
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ.

8ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಚಳಿಯಿಂದ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಾಲ ಾದ ಬಂಡೆಯ ಮರೆಗಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

9ದುಷ್ಟರು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದಮಗುವನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಡವರಮಗುವನು್ನ ಾಲಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.

10ಬಡವರು ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು.
ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟರ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.

11ಬಡವರು ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಾಣ ಾಡಿಸುವರು;
ಾಹದಿಂದಲೇ ಾ್ರ ಅಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವರು.

12 ಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರ ನರ ಾಟವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಾಯಗೊಂಡಿರುವವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,ಆದರೆದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 “ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಾಗರ್ಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಕೊಲೆ ಾರನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳವು ಾಡುವನು.

15ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ಾತಿ್ರ ಾಗಿಯೇ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
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‘ ಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳ ಾರದು’ ಎಂದು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
16ದುಷ್ಟರು ಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವರು;

ಹಗಲಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಬೆಳಕಿಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವರು.
17ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯುಮುಂಜಾನೆಯಂತಿರುವುದು.

ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಭೀಕರತೆಗಳುಅವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿವೆ.

18 “ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರ ಾಹವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಾಶನವು
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅವರ ಜಮೀನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರರು.

19ಬರ ಾಲವೂಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವಂತೆ ಾ ಾಳವು
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.

20ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಯೂಮರೆತುಬಿಡುವಳು.
ದುಷ್ಟನ ದೇಹವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಅವನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದುಷ್ಟನು ಬಿದು್ದಹೋದಮರದಂತೆ ಾಶ ಾಗುವನು.

21ದುಷ್ಟರು ಬಂಜೆಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವರು;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರರು.

22ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು;
ದುಷ್ಟರು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

23 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ದುಷ್ಟರು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಲದವರಗಷೆ್ಟೕ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

24ದುಷ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡರೂ
ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು.’

25 “ಇದು ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿರುವು ಾಗಿ ಾರು ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲರು?
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಾರು ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು?”

25
ೕಬನಿಗೆ ಬಿಲ್ದದನಉತ್ತರ

1ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ದೇವರು ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವಂತೆ ಆತನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.

3 ಾವನೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರನು.
ಆತನ ಸೂಯರ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಉದಯಿಸುವನು.

4ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಾವನೂ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ.
ಾವಮನುಷ ್ಯನೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

5ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಪ್ರ ಾಶ ಾಗಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಲ್ಲ.

6ಹೀಗಿರಲು,ಮನುಷ ್ಯನು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪರಿಶುದ್ಧನು!
ಅವನು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಹುಳವಿನಂತಿ ಾ್ದನೆ!”
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26
ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನು ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಯಿತು!
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಾದ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ!

3 ೌದು,ಅ ಾನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧ ಾದ ಾಡಿದೆ!
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾನಿ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.*

4ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಾರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದವರು?
ಾರ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು?

5 “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳು
ಭೂಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜಲ ಾಶಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

6ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಳವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತದೆ;
ಮರಣವುಆತನಿಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.

7ದೇವರು ಶೂನ್ಯದಮೇಲೆಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಆ ಾಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾವ ಆ ಾರವೂಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.

8ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು.
ಆದರೆ ೕಡಗಳು ನೀರಿನ ಾರದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

9ದೇವರು ತನ್ನ ೕಡಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.

10ದೇವರು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮತು್ತ ಕತ್ತಲೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಿಜವನು್ನ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಾ್ನಗಿ ಎಳೆದಿ ಾ್ದನೆ.

11ದೇವರು ಗದರಿಸು ಾಗ
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

12ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ರಹಬನ† ಸ ಾಯಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.

13ಆತನಉಸಿರು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.
ಆತನ ಾನವು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ರಹಬನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.

14ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾಗ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಾರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?”

27
1ಬಳಿಕ ೕಬನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

2 “ದೇವರಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಕಹಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

3ಆದರೆ ಜೀವವು ನನೊ್ನಳಗಿರುವ ತನಕ,
ದೇವರ ಜೀವ ಾ್ವಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೆ,

4ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ;
* 26:3: ನಿನಿ್ನಂದ … ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ ೕಬನ 2 ಮತು್ತ 3ನೆಯ ವಚನಗಳು ಆ ಮೂವರ ಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ
ಾಡಬೇಕಿದ್ದರೂ ಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಥರ್ ಬರುವಂತೆ ೕಬನು ಇಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ವ್ಯಂಗ ್ಯ ನುಡಿ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. † 26:12: ರಹಬ

ಅಥ ಾಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿ. ಯೆ ಾಯ 27:1ನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.
5ನೀವು ಾ್ಯಯವಂತರೆಂದು ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನ್ನ ಮರಣದ ದಿನದವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
6ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಲ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು;ಅದನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.

ಾನು ಜೀವದಿಂದಿರುವತನಕ ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿ ಾಗಲಿ.

ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅನೀತಿವಂತರ ಗತಿ ಾಗಲಿ.
8ದೈವಿಕನಲ್ಲದವನ ಜೀವವನು್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದು ಾಕು ಾಗ

ಅವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9ಆ ದುಷ್ಟನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವನು;

ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
10ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಬೇಕಿತು್ತ;

ಾ ಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ.

11 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

12ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹೀಗಿರಲು ಅಂಥ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಕೆ ಹೇಳುವಿರಿ?

13 “ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವ ೕಜನೆಯೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಹಿಂಸಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಾ್ವಸವೂಹೀಗಿವೆ:

14ದುಷ್ಟನು ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು;
ಅವರಿಗೆಊಟಕೂ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

15ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಾಯುವರು;
ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16ದುಷ್ಟನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಾಶಿಗಳಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ

17ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವನ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

18ದುಷ್ಟನು ಕಟು್ಟವ ಮನೆಯು ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆಯೂ
ಾವಲು ಾರನ ಗು ಾರದಂತೆಯೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಾಗಿರುವುದು.

19ದುಷ್ಟನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವುದು.

20ಆಪತು್ತಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

21ಪೂವರ್ದ ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.

22ದುಷ್ಟನು ಬಿರು ಾಳಿಯ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.
ಆದರೆ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು.

23ದುಷ್ಟನು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು;
ಅವನಮನೆ ಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುವರು.”
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28
ಾನದ ಬೆಲೆ

1 “ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ;
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇವೆ.

2ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,
ಕಲ್ಲನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಾಮ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.

3 ಾಮಿರ್ಕರು ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಳ ಾದ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಲು್ಲಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.

4ಲೋಹದ ಅದುರುಗಳು ಸಿಕು ್ಕವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವರು;
ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು;
ಆಳ ಾದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಾದ ಆಳ ಾದ ಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡು ಾ್ತ
ದುಡಿಯುವರು.

5ಭೂಮಿಯಮೇ ಾ್ಭಗದಿಂದ ಆ ಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯಕೆಳ ಾಗ ಾದರೋ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕರಗಿಹೋದಂತಿರುವುದು.

6ಭೂಮಿಯಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳೂಚಿನ್ನದ ಅದಿರೂ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ.

7 ಾಡುಪ ಗಳಿಗೆ ಗಣಿಯ ಾಗರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವ ಗಿಡುಗವೂ ಕತ್ತಲೆಯಆ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ.

8 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಾಗರ್ದಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿಲ್ಲ.

9 ಾಮಿರ್ಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವರು.
ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಸಮ ಾಡುವರು.

10 ಾಮಿರ್ಕರು ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು
ಬಂಡೆಯಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು.

11 ಾಮಿರ್ಕರು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ತಡೆದು ಜ ಾಶಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವರು;
ಮರೆ ಾಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವರು.

12 “ಆದರೆಮನುಷ ್ಯನು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದೆಲಿ್ಲ?
ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?

13 ಾನದ ಬೆಲೆಯು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಜನರು ನೆಲವನು್ನ ಅಗೆದು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ‘ ಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಳ ಾದ ಾಗರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
‘ ಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮುದ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

15ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ಲೋಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದಿಂ ಾಗಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.

17 ಾನವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.
ಬಂ ಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರವು.

18 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸ್ಪಟಿಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.
ಾನವು ಾಣಿಕ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದೆ.
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19ಇಥಿ ೕಪಿ ಾ ದೇಶದಪುಷ್ಯ ಾಗವೂ ಾನದಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯವಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅ ಾಧ್ಯ.

20 “ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಎಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು?

21 ಾನವು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂಮರೆ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು ಸಹ ಅದನು್ನ ಾಣ ಾರವು.

22 ಾಶಲೋಕವೂಮೃತು್ಯವೂ,
‘ ಾವು ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

23 “ ಾನದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.
ಅದರ ಾಸಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತರುವುದು ಆತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇ.

24ದೇವರು ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯತನಕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

25ಆತನು ಾಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗಲೂ
ಾಗರಗಳ ವಿಸಿ್ತೕಣರ್ವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೂ

26ಮಳೆಯನೂ್ನ ಗುಡುಗುಸಿಡಿಲುಗಳಮಳೆಯನೂ್ನ
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೂ

27 ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು;
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು;ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು.

28ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಾನ;
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

29
ೕಬನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಾತು

1 ೕಬನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ.
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಪರಿ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ದೀಪವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ
ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

4ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾಗಿದ್ದವು;
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೂ ಇತು್ತ.

5ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು;
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು.

6ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ತುಂಬ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಕೆನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ
ಬಂಡೆಗಳು ನನ ಾಗಿ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ನದಿಗಳನೆ್ನೕ ಹರಿಸುತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಿತು್ತ.

7 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ ಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

8ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
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ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು ಾರಿ ಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ವೃದ್ಧರು ೌರವದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

9 ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನ ಾಯಕರು
ತಮ್ಮ ಾಯಿಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ೌನ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

10ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ಾಲಿಗೆಯು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಂತೆ
ತಮ್ಮ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

11ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು;
ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥರನು್ನ ರ ಸಿದೆನು.

13ಜನರು ತಮ್ಮ ಾವಿನ ಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಆನಂದ ಾಯಿತು.

14ನೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಉಡು ಾಗಿತು್ತ;ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಾ್ಯಯವು ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ ಪೇಟ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.

15 ಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ
ಕುಂಟನಿಗೆ ಾ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.

16 ಾನು ಬಡವರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು.
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪರಿಚಿತರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

17 ಾನು ದುಷ್ಟರ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
ಅವರ ಾ ಳಗಿಂದ ಬೇಟೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18 “ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ದಿನಗಳುಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ;
ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವೆನು.

19ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿರುತ್ತವೆ;

20ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು;
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಸಬಿಲು್ಲ ಇರುವಂತೆ ಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

21 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ೌನದಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

22ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೇನೂ ಸೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೋಮಲ ಾಗಿದ್ದವು.

23ಮಳೆ ಾಗಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

24 ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಮುಖವುಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿತು.

25 ಾನು ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯಗ ಂದಿಗಿರುವ ಾಜನಂತೆ ಾನು ದುಃಖಿತರನು್ನ ಆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

30
1 “ಈಗ ಾದರೋ, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರ ತಂದೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಯುವ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ೕಗ ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
2ಆ ೌವನಸ್ಥರ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಷು್ಟ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಾ್ರಣವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು.
3ಆಮನುಷ ್ಯರು ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದರು; ತಿನ್ನಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದರು;

ಅಡವಿಯಒಣಧೂಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.
4ಅವರುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುತಿ್ತದ್ದರು;

ಕುರುಚಲು ಮರದ ಬೇರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.
5ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.

ಕಳ್ಳರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
6ಆಮುದುಕರು ನದಿಯದಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
7ಅವರು ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಅರಚುತಿ್ತದ್ದರು;

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
8ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಗುಂಪಿನವರು

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು.

9 “ಈಗ ಾದರೋ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಾಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವರು;
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಾಸ್ಯ ಾಯಿತು.

10ಆ ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ; ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ನಿಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಹಿಂದೆಗೆಯರು!

11ದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಕಡಿ ಾಣವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

12ಅವರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನೂಕಿ
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಅವರುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗಬರಲು
ಕಲು್ಲಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

15 ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತರುವೆ.
ಾಳಿಯು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನ ಾನವನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.

ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ೕಡದಂತೆ ಾಣದೆಹೋಗುವುದು.

16 “ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಾವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಟದ ದಿನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

17 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೋಯುತ್ತವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ನೋವು ನಿಲು್ಲವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿರುವಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

19ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,
ಾನು ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ಬೂದಿಯಂತೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ದೇವರೇ, ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು, ಆದರೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.



ೕಬನು 30:21 806 ೕಬನು 31:8

21ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

22ದೇವರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಟೆ್ಟ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಜೀವಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಯಲೇಬೇಕು.

24 “ಆದರೆಈ ಾಗಲೇ ಾಶ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ
ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

25ದೇವರೇ, ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿ ಾಗಿ ಾನು ಅತ್ತದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬಡವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಬಹು ದುಃಖಗೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

26ಆದರೆ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಕೇಡುಗಳೇ ಆದವು.
ಾನು ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.

27ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಂಕಟವು ನಿಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಕಟವುಈಗ ಾನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

28 ಾನು ದುಃಖಿತನೂ ಕುಂದಿಹೋದವನೂ ಆಗಿರುವೆ; ನನಗೆಉಪಶಮನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತರುವೆ.

29 ಾನು ನರಿಗಳಂತೆಯೂಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳಂತೆಯೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆ.

30ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕಡುಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಿಸಿ ಾಗಿದೆ.

31ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸಲು ನನ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಶೃತಿ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೊಳಲು ಅಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

31
1 “ಯುವತಿಯನು್ನ ಾಮ ಾಶೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
2ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡುವನು?

ದೇವರು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು?
3ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ ಾಶನವನೂ್ನ

ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
4 ಾನು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ

ಮತು್ತ ಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸುವನು.

5 “ ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

6ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಳತೆ ಾನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೂಗಿದರೆ,
ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

7 ಾನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಾಪದಿಂದ ಕೊಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,

8 ಾನು ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನಲಿ;
ಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಡಲಿ.
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9 “ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮರುಳುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಲು ಅವನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

10ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇವಕಿ ಾಗಲಿ;
ಬೇರೆಯವರು ಆಕೆ ಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

11 ಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅವ ಾನಕರ.
ಆ ಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.

12ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.
ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅದು ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.

13 “ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂರನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಗ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

14ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?
ಾನು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯು ಾಗ ಾನೇನುಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ?

15ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರ ಗಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸಿದನು.

16 “ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನೆಂದೂ ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.

17 ಾನು ಾ್ವಥರ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಎಂದೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅ ಾಥರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ಾನೆಂದೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

18 ಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ,ಅ ಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು;
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದೆನು.

19ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವರನೂ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡವರನೂ್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

20ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವರಮೈಯನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

21ನನಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ
ಅ ಾಥರನು್ನ ಕಂಡು ಾನೆಂದೂ ಅವರಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ತೋಳು ಕೀಲುತಪಿ್ಪ ಭುಜದಿಂದಮುರಿದುಬೀಳಲಿ.

23 ಾನು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರ ಶಿ ಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.

ಆತನ ವೈಭವದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

24 “ ಾನು ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬಂ ಾರಕೆ್ಕ ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ’ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

25ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ ಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅ ಾರ ಹಣವೂನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

26ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ
ಸುಂದರ ಾದ ಚಂದ್ರನ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

27 ಾನು ಮರುಳುಗೊಂಡು
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ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದರಮೂಲಕ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರನು್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.
28 ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಶಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

29 “ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾಶ ಾ ಾಗ
ಾನೆಂದೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಕೇ ಾ ಾಗ
ಾನೆಂದೂ ನಗಲಿಲ್ಲ.

30ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ,ಅವರಿಗೆ ಾವನು್ನ ಕೋರಲು
ಾನೆಂದೂ ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

31 ಾನು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂಊಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.

32 ಾನು ಅಪರಿಚಿತರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

33ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಾವ ಾಪವನೂ್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

34 ಜನರ ಾತಿಗೆ ಾನೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಾವ ಕುಟುಂಬದ ಅಸಮ್ಮತಿಗೂ ಾನೆಂದೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ;ಅಂಥ ಾವ ಭಯವೂನನ್ನನು್ನ ೌನಗೊಳಿಸಿಮನೆ ಳಗಿರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

35 “ಅ ್ಯೕ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಿತು್ತ!
ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಹಿ!

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು, ಆ ಾದನೆಯಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ!

36ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅದನು್ನ ಕಿರೀಟವ ಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

37 ಾನು ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಆತನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು.

38 “ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸ ಾರರು.

39 ಾನು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಟೆ್ಟನು;
ಾರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

40ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ಗೋಧಿಮತು್ತ ಾಲಿರ್ಗಳ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಕಳೆಗಳೂಬೆಳೆಯಲಿ.”

ಹೀಗೆ ೕಬನ ಾತುಗಳುಮುಗಿದವು.

32
ಎಲೀಹುವಿನ ಾದ

1 ೕಬನು ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಮತೆ್ತ ಾದ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 2ಅಲಿ್ಲ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಎಲೀಹು ಸಹ ಇದ್ದನು. ಎಲೀಹು ಬರಕೇಲನಮಗನು. ಬರಕೇಲನು

ಬೂಜ್ ಕುಲದವನು. ಎಲೀಹು, ಾಮ್ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಎಲೀಹುವಿಗೆ ೕಬನ ಮೇಲೆ ಬಹು
ಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ೕಬನು ಾನುದೇವರಿಗಿಂತಲೂನೀತಿವಂತನೆಂದುಪ್ರತಿ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಎಲೀಹುವಿಗೆ ೕಬನ ಮೂವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಹು ಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಕೆಂದರೆ
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ೕಬನಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಪರಿಣಾಮ ಾರಿ ಾದಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ೕಬನೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದುನಿರೂಪಿಸಲು
ೕಬನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, ದೇವರೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿತು.

4 ಅಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ
ಅವನು ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ಾನೂ ಾ ಾಡಬಹುದೆನಿಸಿತು. 5 ೕಬನ ಮೂವರು
ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೂಜ್
ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನಮಗ ಾದ ಎಲೀಹು ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ ಾನು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು, ನೀವು ವೃದ್ಧರು.
ಆದ ಾರಣ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದೆನು ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

7 ‘ವೃದ್ಧರು ದಲು ಾ ಾಡಬೇಕು.
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬದುಕಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು
ನನೊ್ನಳಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

8ಆದರೆಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಅಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ‘ಉಸಿರು’ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

9ವೃದ್ದರು ಾತ್ರ ಾನಿಗಳಲ್ಲ,
ಕೇವಲ ವಯ ಾ್ಸದವರು ಾತ್ರ ಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ.

10 “ಆದ ಾರಣ ಎಲೀಹು ಎಂಬ ಾನು ಹೇಳುವೆ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

11ನೀವು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ನೀವು ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆನು.

12 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆನು.
ಆದರೆ ೕಬನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ೕಬನ ಾದಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13ನೀವುಮೂವರು, ‘ ಾವು ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ೕಬನ ಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಡಿ.

14 ೕಬನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಂದಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 “ ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಾದ ಾಡಲು ವಿಫಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾವಉತ್ತರಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

16ಈಮೂವರು ೌನ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ಾನಿನೂ್ನ ಾಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

17ಇಲ್ಲ! ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ.
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ಾ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತದೆ.

19ಆ ಾ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ ಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಯಂತೆ
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ.

20ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾ ಾಡಲೇಬೇಕು; ಆಗ ನನಗೆಉಪಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ.
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ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ೕಬನ ದೂರುಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
21ಈ ಾದದಲಿ್ಲ ಾನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
22ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಮುಖಸುತಿ್ತ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಶಿ ಸುವನು.

33
1 “ಈಗ ಾದರೋ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು.
2ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯುವೆನು; ಾನು ಾ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3ನನ್ನ ಹೃದಯವುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುಯ ಾಥರ್ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು.
4ದೇವ ಾತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಉಸಿರು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
5 ೕಬನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು! ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ಾದವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ; ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು!
6ನೀನು ಮತು್ತ ಾನು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
7 ೕಬನೇ, ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಆದರೆ ೕಬನೇ,
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ:

9 ‘ ೕಬ ಾದ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ;
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲ!

10 ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ;

11ದೇವರು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’

12 “ಆದರೆ ೕಬನೇ,ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವೆ.
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.

13 ೕಬನೇ, ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವುದೇಕೆ?
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ೕ?

14ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಾ ಾಡಬಹುದು.

15ಜನರು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ದೇವರು ಕನಸಿನಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ದಶರ್ನದಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ಾ ಾಡಬಹುದು.

16ಆತನು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಬಹುದು.
ಆಗ ಅವರು ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

17ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದೂ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

18ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವವನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತನೆ.
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19 “ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಶಿ ಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಹಿಡಿದು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು.

ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಧಿಸುವಂಥ ನೋವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತನೆ.
20ಅವನಿಗೆಊಟ ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಮೃ ಾ್ಠನ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡುವನು.
21ಅವನು ಆಸಿ್ತಪಂಜರದಂತೆ ೕಣ ಾಗುವನು.

ಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವುಹೊರತೋರುತ್ತವೆ.
22ಅವನಿಗೆ ಾವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ;

ಅವನ ಜೀವವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.
23ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರ ದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾರ ಾಗಿ ಬಂದು

ಅವನ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವನಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
24 ‘ಇವನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸು!

ಇವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಾಗರ್ ಂದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
25ಅವನ ದೇಹವು ಾಲ್ಯದಂತೆ ಕೋಮಲ ಾಗುವುದು;

ೌವನ ಾ್ರಯದಂತೆ ದೃಢ ಾಯ ಾಗುವುದು.
26ಆಗ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

ಅವನು ಆನಂದ ಧ ್ವನಿಗೈದು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು;
ಆತನಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು.

27ಬಳಿಕ ಅವನು ಜನರಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ‘ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು;
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ!

28ದೇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ರ ಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸುಖಪಡುವಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

29-30 “ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸಬೇಕೆಂದೂ ಜೀವನದ ಸುಖವನು್ನ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಅನುಭವಿಸಲೆಂದೂ

ದೇವರು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಾಡುವನು.

31 “ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಟು್ಟ ಕೇಳು, ೌನ ಾಗಿರು.
ಾನು ಾ ಾಡುವೆನು.

32 ೕಬನೇ, ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅದನು್ನ ಾನು ಕೇಳುವಂ ಾಗಲಿ.
ಮುನ್ನಡೆದು ಾ ಾಡು,
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ.

33 ೕಬನೇ, ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ೌನ ಾಗಿರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.”

34
1ಎಲೀಹು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

2 “ ಾನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಜಾಣರೇ, ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ.

3 ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ;
ಾಲಿಗೆಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುತ್ತದೆ.

4ಅಂತೆಯೇ ಾವುಈ ಾದಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
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ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
5 ೕಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ.

ದೇವರು ನನಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
6 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪ ಾಧಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಾಣದ ಪೆಟು್ಟ ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ.’

7 “ ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಾರು?
ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

8 ೕಬನು ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು;
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ನಡೆ ಾಡುವನು.

9 ಾಕೆಂದರೆ, ‘ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ
ಅದರಿಂದ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

12 ೌದು, ನಿಜ, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ದೇವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಮೇಲಿನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?

14ಆತನು ಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಜೀವದಉಸಿರನೂ್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,

15ಆಗ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋಗಿ ಧೂ ಾಗುವರು.

16 “ನೀನು ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

17 ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವನೇ?
ೕಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ

ದೋಷಿಯೆಂಬು ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ?
18 ‘ನೀವು ಅ ೕಗ್ಯರು!’ ಎಂದು ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.

‘ನೀವು ಕೆಡುಕರು!’ ಎಂದು ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು ದೇವರೇ.
19ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂ ಾಗಲಿ

ಬಡವರು ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಎಂ ಾಗಲಿ ಭೇದ ಾವವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನು ದೇವರೇ.

20ಒಬ್ಬನು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದೊಳಗೆಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಯಬಹುದು.
ಜನರು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಯಬಹುದು.
ದುಷ್ಟರು ಸಹ ಾವುದೇ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾಯಬಹುದು.

21 “ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೆಜೆ್ಜ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

22ದುಷ್ಟನನು್ನ ದೇವರಿಂದಮರೆ ಾಡಬಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
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23ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಪಡಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

24ಬಲಿಷ್ಠರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಾಶ ಾಡಿ

ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
25ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಿ,

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಶ ಾಡುವನು.
26ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ

ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.
27 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

ಆತನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
28ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋ ಾಟವು ದೇವರಿಗೆಮುಟು್ಟವಂತೆ ದುಷ್ಟರು ಾಡಿದರು.

ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
29ಆದರೆ ದೇವರು ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,

ಆತನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ಾರು?
ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲವರು ಾರು?

ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಆಳುವವನು ದೇವರೇ.
30ದೈವಹೀನ ಾದ ಾಜನು ಜನರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವು ಾದರೆ

ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪದಚು್ಯತಿಗೊಳಿಸುವನು.

31 “ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ ಾನು ದೋಷಿ,
ಾನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

32ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸು,
ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

33 ೕಬನೇ, ನೀನು ಾ ಾರ್ಟಾಗದೆ
ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದೇಕೆ?
ೕಬನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರ, ನನ್ನದಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.

34 ಾನಿಗಳೂಬುದಿ್ಧವಂತರೂ
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,

35 ‘ ೕಬನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!’

36 ೕಬನಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದುಷ್ಟನಂತೆಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

37ಅವನು ತನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.

35
1ಎಲೀಹು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ,

2 “ ೕಬನೇ, ‘ ಾನು ದೇವರಿಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೆಂದು’
ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲ.
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3ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,
‘ಮನುಷ ್ಯನು ಾಪ ಾಡದೆ ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
ಾನು ಾಪ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಒಳಿ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕೇಳು.

4 “ ೕಬನೇ, ಾನು ನಿನಗೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂಉತ್ತರಕೊಡುವೆ.
5 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ನೋಡು.

ೕಡಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು,ಅವು ನಿನಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ.
6 ೕಬನೇ, ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ,ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ೕಬನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂದೇನೂ ಾಭ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
8 ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ ಕೇ ಾಗುವುದು;

ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

9 “ಹಿಂಸೆಗೂ ಅ ಾ್ಯಯಕೂ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ರೆಯಿಡುವರು.

10ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು, ‘ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

11 ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಪ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ದೇವರನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಟರೂ ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

13 ೌದು, ದೇವರು ಅವರ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ೕಬನೇ, ನೀನು, ‘ದೇವರನು್ನ ಾಣ ಾರೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ
ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವು ಆತನಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀನು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

15 “ದೇವರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಪವನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ೕಬನ ಆಲೋಚನೆ.

16ಆದ್ದರಿಂದ ೕಬನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ದು ಾಭಿ ಾನದಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

36
1ಎಲೀಹು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ೕಬನೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು.
ದೇವರ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಾತುಗಳಿವೆ.

3 ಾನು ಾನವನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವೆ.

4 ೕಬನೇ, ಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೂ ಸತ್ಯ.
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ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ.

5 “ದೇವರು ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಮ ಾ ಬಲ ಾಲಿಯೂ ೌದು,ಮ ಾ ಾನಿಯೂ ೌದು!

6ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವನು.

7ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ಪರಿ ಾಲಿಸುವನು;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು;
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ೌರವ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.

8ಅವರು ಒಂದುವೇಳೆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,

9ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನೂ್ನ ಾಪವನೂ್ನ ಗವರ್ವನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು.

10ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಾಡುವನು;
ಾಪ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವನು.

11ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು; ಆಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಸುಖಕರ ಾಗುವುದು.

12ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಶ ಾಗುವರು;
ಮೂಢರಂತೆ ಾಯುವರು.

13 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಲ ಸದವರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೋಪದಿಂದಿರುವರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

14ಅವರು ೌವನ ಾ್ರಯದಲೆ್ಲೕ
ಪುರುಷ ಾಮಿಗಳಂತೆ ಾಯುವರು.

15ಆದರೆ ದೇವರು ದೀನರನು್ನ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.
ಆ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ತನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಾಡುವನು.

16 “ ೕಬನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಸುರ ತವೂಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರವೂಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿನಗೆಊಟವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಬಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.

17 ೕಬನೇ, ಈಗ ಾದರೋ ನೀನು ದೋಷಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ; ದುಷ್ಟನಂತೆ
ದಂಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

18 ೕಬನೇ, ಕೋಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ;
ಹಣವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಿರಲಿ.

19ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಹಣವುಈಗ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥರ್ವು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದು.

20ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಾಣೆ ಾಗುವ ಾತಿ್ರ ಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡ.

21 ೕಬನೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ತಪು ್ಪ ಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು.

22 “ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಮ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವನು!
ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

23ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೇಮಿಸಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?
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ಆತನಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?
24ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡ.

ಜನರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸುತಿ್ತಗೀತೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
25ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲನು.

ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಹ ಆತನು ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲರು.
26 ೌದು, ದೇವರೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ಆತನಮಹತ್ವವನು್ನ ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು.

ಆತನು ಎಂದಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಿರುವನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
27 “ದೇವರು ಭೂಮಿಯನೀರನು್ನ ಹಬೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ

ಅದನು್ನ ಮಂಜ ಾ್ನಗಿಯೂಮಳೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಪರಿವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.
28ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡಗಳು ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯ ಾಡುತ್ತವೆ;

ಅನೇಕರಮೇಲೆಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.
29ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ಬಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗು ಗಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾವನೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
30ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಆ ಾಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿ

ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಾದ ಾಗಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
31ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ

ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
32ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಲು

ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು.
33ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬರುತಿ್ತದೆಯೆಂದು ಗುಡುಗು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ;

ಬಿರು ಾಳಿ ಬರುತಿ್ತರುವುದು ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

37
1 “ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವುಢವಢವನೆ ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
2ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿರಿ! ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯಂತಿದೆ.

ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
3ಇಡೀ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.

ಅದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
4ಸಿಡಿಲು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಗಜರ್ನೆಯು ಕೇಳಿಬರುವುದು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಗುಡುಗುಟು್ಟವನು!
ಸಿಡಿಲು ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾಗ ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡುಗುಟು್ಟವುದು!
5ದೇವರ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ ್ವನಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ!

ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ,

‘ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಳು’ ಎಂತಲೂ
ಮಳೆಗೆ,

‘ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿ’ ಎಂತಲೂ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
7ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.*
8 ಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
* 37:7: ಮನೆ ಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂಧಿತ ಾದ ಜನರು, ದೇವರ
ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಮನವರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
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9ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯೂ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿ ಾಳಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.

10ದೇವರಉಸಿರು ನೀರನು್ನ ಮಂಜ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಾಗರಗಳನು್ನ ಹೆಪು ್ಪಗಟಿ್ಟಸುವುದು.

11ದೇವರು ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಮಿಂಚನು್ನ ೕಡಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡುವನು.

12ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚಲಿಸಲು ದೇವರು ೕಡಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ೕಡಗಳು ಆತನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

13ದೇವರು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ೕಡಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು.

14 “ ೕಬನೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಕೇಳು.
ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಆಲೋಚಿಸು.

15 ೕಬನೇ, ದೇವರು ೕಡಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
ದೇವರು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

16ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ೕಡಗಳು ಹೇಗೆ ತೂ ಾಡುತಿ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
ದೇವರ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೕಡಗಳು ಒಂದುಉ ಾಹರಣೆಯಷೆ್ಟೕ.
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

17 ೕಬನೇ, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸ್ತಬ್ಧ ಾ ಾಗ, ನೀನು ಬೆವತು ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಒದೆ್ದ ಾಗುವುದಷೆ್ಟೕ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

18 ೕಬನೇ, ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಕಂಚಿನ ದಪರ್ಣದಂತೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

19 “ ೕಬನೇ, ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!
ನಮಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
20 ಾನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳ ಾರೆ.

ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಾಶನವನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು.
21 ಾವನೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡ ಾರನು.

ಾಳಿಯು ೕಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಬಹು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವನು.

22ದೇವರ ಹೊನಿ್ನನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವುದು.
ದೇವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕು ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ.

23 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನೇ ಸರಿ! ಾವು ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

24ಆದ ಾರಣವೇ ಜನರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ದೇವ ಾದರೋ ತಮ್ಮನು್ನ ಾನಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
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38
ೕಬನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1ಆಗಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದ ೕಬನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನದ ಾತುಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?

3 ೕಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.

4 “ ೕಬನೇ, ಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ ನೀನು ಎಲಿ್ಲದೆ್ದ?
ನೀನು ಬಹುಜಾಣ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡು.

5 ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯಅಳತೆಗಳನು್ನ ಾರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು?
ಭೂಮಿಯಅಳತೆಯನು್ನ ನೂಲುಗುಂಡಿನಿಂದ ಅಳೆದವರು ಾರು?

6ಭೂಮಿಯಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಾವುದರಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ?
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ದಲ ಕಲ್ಲನು್ನ ಾಕಿದವರು ಾರು?

7ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ,ಮುಂಜಾನೆಯನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಡಿದವು;
ದೇವದೂತರುಗಳು ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿದರು!

8 “ ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಬರುವ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಾರು?

9ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ೕಡಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚ
ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಟೆ್ಟನು.

10 ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಕದ ಾಕಿದ ಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.

11 ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಬರಕೂಡದು.
ನಿನ್ನ ಹೆಮೆ್ಮಯಅಲೆಗಳು ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.

12 “ ೕಬನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಲಿ ಹಗಲಿ ಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಾಗೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವಿ ಾ?

13 ೕಬನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು
ನಡುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿಗೆ ಎಂ ಾದರೂ ಆ ಾಪಿಸಿರುವಿ ಾ?

14ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಣಿವೆಗಳನೂ್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಗಲುಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ರೂಪಗಳುಮೇಲಂಗಿಯನೆರಿಗೆಗಳಂತೆ ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತವೆ.

ಆ ಸ್ಥಳಗಳುಮುದೆ್ರ ತಿ್ತದ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ರೂಪಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

15ದುಷ್ಟರು ಹಗಲುಬೆಳಕನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯು ಾಗ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆ ಅದು ಅವರನು್ನ
ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

16 “ ೕಬನೇ, ಸಮುದ್ರವು ಆರಂಭ ಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಳ ಾದ ಾಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ
ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?
ಾಗರದ ತಳದಮೇಲೆ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ನಡೆದಿರುವಿ ಾ?
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17 ೕಬನೇ, ಾ ಾಳದ ಾ್ವರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ೕ ಾಂಧ ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ನೋಡಿರುವಿ ಾ?

18 ೕಬನೇ, ಭೂಮಿಯವಿ ಾಲತೆಯನು್ನ ನೋಡಿರುವಿ ಾ?
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?
ನಿನಗೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು.

19 “ ೕಬನೇ, ಬೆಳಕು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ಕತ್ತಲೆಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?

20 ೕಬನೇ, ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಅವುಗಳಉಗಮಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

21 ೕಬನೇ, ಇವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬಹು ವೃದ್ಧನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾಗ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?

22 “ ೕಬನೇ, ಾನು ಹಿಮವನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರುವಉ ಾ್ರಣಗ ಳಗೆ
ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?

23ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂಯುದ್ಧಕದನಗಳ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

24 ೕಬನೇ, ಸೂಯರ್ನು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಬೀಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಬರುವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ನೀನು ಎಂ ಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿ ಾ?
25 ೕಬನೇ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಾಗಿ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಗೆದು ಸುರಂಗ ಾಡಿದವರು ಾರು?

ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಮಳೆಗೆ ಾದಿಯನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರು?
26-27 ೕಬನೇ, ಾರೂ ಾಸಿಸದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರು ಇರುವಂತೆಯೂ

ಆ ನೀರು ಬರಿ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ ಬಹಳ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಅದನು್ನ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ
ಾಡಿದವರು ಾರು?

28 ೕಬನೇ,ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯಿರುವನೇ?
ಇಬ್ಬನಿಯಹನಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವರು ಾರು?

29 ೕಬನೇ,ಮಂಜಿಗೆ ಾಯಿ ಇರುವಳೇ?
ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವರು ಾರು?

30ನೀರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾ ಾಗ,
ಾಗರಗಳಮೇ ಾ್ಭಗವು ಹೆಪು ್ಪಗಟಿ್ಟ ಾಗ ಆ ಾಶದ ಹಿಮಕೆ್ಕ ಜನನ ಕೊಡುವವರು ಾರು?

31 “ ೕಬನೇ, ಪೆ್ಲಯಡ್್ಸ* ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗುಂಪನು್ನ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?
ನೀನು ಒರೈಯನ್† ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಂಪಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬಲೆ್ಲ ಾ?

32 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
ನೀನು ಬೇರ್‡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

33 ೕಬನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ಆಳುವ ನಿಯಮಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ ೕ?
ಅವುಗಳ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆರಂಭಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

34 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ೕಡಗಳಿಗೆಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಆ ಾಪಿಸಿ
ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?

* 38:31: ಪೆ್ಲಯಡ್್ಸ ಅಥ ಾ ಕೃತಿ್ತಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇದನು್ನ ಆ ಾಗ “ಏಳು ಸಹೋದರಿಯರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವ
ಾಡಿಕೆಯುಂಟು. † 38:31: ಒರೈಯನ್ಅಥ ಾಮೃಗಶಿರ ಇದು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇದನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಬೇಟೆ ಾರ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ‡ 38:32: ಬೇರ್ಅಥ ಾ ಸಪ್ತಷಿರ್. ಇದು ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು.
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35 ೕಬನೇ, ನೀನು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇಗೋ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ತಮಗೇ ಾಗಬೇಕು’ ಎನು್ನವುದೇ?

36 “ ೕಬನೇ,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವರು ಾರು?
ಅವರ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಇಡುವವರು ಾರು?

37 ೕಡಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಗಚಿ ಾಕಿ

38ಧೂಳನು್ನ ಮಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಾಡುವ ಾನಿ ಾರು?

39-40 “ ೕಬನೇ, ಹೆಣು್ಣಸಿಂಹಕೆ್ಕ ನೀನು ಆ ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ ಾ?
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ದೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ನೀನು ಉಣಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

41 ಾಗೆಗಳು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅವುಗಳಮರಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವವರು ಾರು?

39
1 “ ೕಬನೇ, ಬೆಟ್ಟದಮೇಕೆಗಳು ಾ ಾಗ ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

ಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯುಮರಿಈಯು ಾಗ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
2 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಯೂ ಜಿಂಕೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?
ಅವುಗಳುಹುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಾವುದೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ?

3ಅವುಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ;
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

4ಬೆಟ್ಟದಮೇಕೆಮರಿಗಳೂಜಿಂಕೆಯಮರಿಗಳೂಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಳಿಕ ಅವು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ; ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 “ ೕಬನೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಾರು?
ಅವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ,ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವರು ಾರು?

6 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಅಡವಿಯನು್ನ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಾನು.
ಅವುಗಳಿಗೆಉಪು ್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಾನು.

7 ಾಡುಕತೆ್ತಯು ಗದ್ದಲವಿರುವಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಳಗಿಸಿ ದುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಸಿ ಾದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅವುಅಲಿ್ಲಯೇ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.

9 “ ೕಬನೇ, ಾಡುಕೋಣಕೆ್ಕ ಮೂಗು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
ತಗು್ಗಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬಲೆ್ಲ ಾ?

10 ಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುಮೆ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಅದು ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುವುದೋ?

11ನಿನ್ನ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಾಡುಕೋಣದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವೆ ಾ?

12ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
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ನಿನ್ನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು ಭರವಸವಿಡುವಿ ಾ?

13 “ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಬಡಿ ಾಡುವುದು.
ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ.

14ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ನೆಲದಮೇಲೆ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತದೆ;
ಟೆ್ಟಗಳುಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

15ಆ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ ತುಳಿಯಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ
ಆಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯುಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ.

16ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ;
ಮರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತೆಂಬ ಚಿಂತೆಯೂಅದಕಿ್ಕಲ್ಲ.

17 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯುಮೂಢಪ ಾಗಿದೆ,ಅದನು್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ.

18ಆದರೆಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯು ಓಡಲು ಎದೆ್ದೕಳು ಾಗ, ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಅದರ ಸ ಾರನನೂ್ನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲದು.

19 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ಾ?
ಅದರ ಕೊರಳಿನಮೇಲಿನ ಕೇಸರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ಾ?

20ಮಿಡತೆಯು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಕುಪ್ಪಳಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?
ಅದರ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಕೆನೆತ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

21 ಕುದುರೆಯು ತನಗಿರುವ ಾಹುಬಲದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ;
ತನ್ನ ಾದದಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆಯುತ್ತದೆ,ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.

22 ಕುದುರೆಯು ಭಯವನು್ನ ಕಂಡು ನಗುವುದು;ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ!
ಅದುಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಕುದುರೆಯ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಅಲು ಾಡುವುದು.
ಕುದುರೆಸ ಾರನು ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತರುವ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

24 ಕುದುರೆಯು ಬಹುಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ!
ಅದು ನೆಲದಮೇಲೆ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವುದು;ಅದು ತೂತೂರಿಯಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಲ್ಲದು.

25ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕುದುರೆಯು, “ಆ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದು ದೂರದಿಂದಲೇಯುದ್ಧವನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧದ ಎ ಾ್ಲ ಕೂ ಾಟವನೂ್ನ ಅದು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

26 “ ೕಬನೇ, ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಾರುವ ಗಿಡುಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಾರುವುದನು್ನ
ಕಲಿಸಿದೆ ೕ?

27ನೀನು ಹದಿ್ದಗೆ ಾರಿಹೋಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಾಪಿಸುವೆ ಾ?
28ಹದು್ದ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವುದು.

ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯು ಹದಿ್ದನ ದುಗರ್ ಾಗಿದೆ.
29ಹದು್ದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದುಗರ್ದಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ.

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲದು.
30ಹದಿ್ದನಮರಿಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ.

ಅವು ಸತ್ತದೇಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.”
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40
1ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ೕಬನಿಗೆ,

2 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಜ್ಯಹೂಡಿದವನು ಆತನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
ದೇವರಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವನು ಆತನಿಗೆಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ” ಎಂದನು.

3ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ,
4 “ ಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ!

ಾನು ನಿನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರೆನು!
ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಾಯಿಯಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
5 ಾನು ಒಂದು ಸಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡ ಾರೆನು.

ಾನು ಎರಡು ಸಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಾನು ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ ಾರೆನು”ಅಂದನು.

6ಆಗಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಳಗಿಂದಮತೆ್ತ ೕಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

7 “ ೕಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊ!
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವೆನು; ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡು.

8 “ ೕಬನೇ, ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಿ ಾ?
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವೆ ಾ?

9ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿವೆ ೕ?
ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವರದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗುಡುಗುಟಿ್ಟಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

10ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು!
ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊ.

11ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದಂಡಿಸು;
ಅವರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

12ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಜಜಿ್ಜ ಾಕು.

13ಗವಿರ್ಷ್ಠರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡು;
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಅವರ ಸ ಾಧಿಗ ಳಗೆ ಾಕು.

14 ೕಬನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಹೊಗಳುವೆನು.

15 “ ೕಬನೇ, ಬೆಹೇ ೕತನು್ನ ನೋಡು.
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಾನೇ.
ಅದು ಹಸುವಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತದೆ.

16ಅದರ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ.
ಅದರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿವೆ.

17ಅದರ ಾಲವು ದೇವ ಾರು ಮರದಂತೆ ಬಲ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಅದರ ಾಲಿನ ಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿವೆ.

18ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ಾಮ್ರದಂತೆ ಬಲ ಾಗಿವೆ.
ಅದರ ಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬಿಗಳಂತಿವೆ.

19ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿರುವ ಅತ್ಯದು್ಭತ ಾದ ಾ್ರಣಿ ಅದು.
ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಲೆ್ಲನು.
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20 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಆಟ ಾಡುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಅದು ತಿನು್ನತ್ತದೆ.

21ಅದು ಾವರೆ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ಕೊಳಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

22 ಾವರೆಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳಿನಿಂದ ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತ್ತವೆ;
ನದಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

23ನದಿಯು ತುಂಬಿಹರಿದರೂ ಅದು ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅದರಮುಖಕೆ್ಕ ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ.

24ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಅದರಮೂಗಿಗೆ ಚುಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

41
1 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ* ಾಳದಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲ ಾ?

ನೀನು ಅದರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?
2ಅದರಮೂಗಿನಮೂಲಕ ಹಗ್ಗವ ಾ್ನಗಲಿ

ದವಡೆಗಳಮೂಲಕ ಕೊಂಡಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಕಬಲೆ್ಲ ಾ?
3ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?

ಅದು ನಯ ಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ ೕ?
4ಅದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?

ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವುದೇ?
5ನೀನು ಪ ಂದಿಗೆ ಆಟ ಾಡುವಂತೆ ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆಟ ಾಡುವಿ ಾ?

ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಾಡಲೆಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವಿ ಾ?
6 ೕಬನೇ, ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರೇ?

ಅವರು ಅದನು್ನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವರೇ?
7ನೀನು ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಅದರ ಚಮರ್ಕೂ್ಕ ತಲೆಗೂ ಾಟಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?

8 “ ೕಬನೇ, ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನೋಡು.
ಆ ಪ್ರ ಾಸದ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನೀನು ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.

9ನೀನು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಇ ಾ್ನದರೂ ಅದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು!
ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೇ ನಿನಗೆ ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ!

10ಅದನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವಷು್ಟ ಧೈಯರ್ ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

“ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಾರಿಗಿದೆ?
11 ಾನು ಾರಿಗೂ ಾವ ಾಲವನೂ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

12 “ ೕಬನೇ, ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸೊಗ ಾದ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಾವನೂ ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯ ಾರನು.
ಾವನೂ ಅದರ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚ ಾರನು.

14ಬಲವಂತದಿಂದ ಅದರ ದವಡೆಗಳನು್ನ ತೆರೆಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
* 41:1: ಲಿ ಾ್ಯ ಾನ್ಇದುಹೀಬೂ್ರಹೆಸರು,ಇದು ಾವ ಾ್ರಣಿಎಂಬುದುಸರಿ ಾಗಿಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸಳೆ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದುಅಥ ಾ
ಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು.
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ಅದರ ದವಡೆಹಲು್ಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
15ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿಗಳ ಾಲುಗಳು

ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿವೆ.
16 ಾಳಿಯೂ ಾದುಹೋಗದಂತೆ

ಆ ಗು ಾಣಿಗಳು ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
17ಗು ಾಣಿಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು

ಬಿಡಿಸಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ.
18ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳುಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ.
19ಅದರ ಾ ಳಗಿಂದಉರಿಯುವ ಕೊಳಿ್ಳಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಾರುತ್ತವೆ.
20 ಾಯ್ದಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಆಪುಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ

ಅದರಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಾಯುವುದು.
21ಅದರಉಸಿರು ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು;

ಜಾ್ವಲೆಗಳುಅದರ ಾ ಳಗಿಂದ ಾರುವವು.
22ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದೆ;

ಜನರು ಭಯಗೊಂಡು ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
23ಅದರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಾವ ಬಲಹೀನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಅದು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.
24ಅದರ ಹೃದಯಬಂಡೆಯಂತಿದೆ,ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬೀಸುವ ಕೆಳಗಲಿ್ಲನಂತೆ ಅದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.
25ಅದು ಎ ಾ್ದಗ ಬಲಿಷ್ಠರು ಭಯಪಡುವರು.

ಅದು ತನ್ನ ಾಲವನು್ನ ತೂಗಿದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.
26ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿಯುವ ಖಡ್ಗ, ಭಜಿರ್ ಈಟಿಗಳುಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪುಟ ಾರುತ್ತವೆ.

ಾವ ಆಯುಧಗಳೂಅದನು್ನ ನೋಯಿಸ ಾರವು!
27ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಾಮ್ರವನು್ನ ಲೊಡು್ಡಮರದಂತೆಯೂಮುರಿದು ಾಕುವುದು.
28 ಾಣಗಳೂಅದನು್ನ ಓಡಿಸ ಾರವು,

ಕವಣಿಕಲು್ಲಗಳೂಅದಕೆ್ಕ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.
29ಅದು ತನಗೆ ಬಡಿದಮರದ ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಮನುಷ ್ಯರು ಬಿರು ಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತದೆ.
30ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವುಮಡಕೆಯಹರಿತ ಾದ ಚೂರುಗಳಂತಿವೆ.

ಅದು ನಡೆಯು ಾಗ ಒಕ್ಕಣೆಯ ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತೆಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಕುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ.
31ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವ ನೀರಿನಂತೆಯೂ

ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವ ಎಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂಅದು ನೀರನು್ನ ಕುದಿಸುವುದು.
32ಅದು ಈಜು ಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಾರಿಯೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗುವುದು.

ಅದು ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ನೊರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
33ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಾವ ಾ್ರಣಿಯೂಅದರಂತಿಲ್ಲ.

ಈ ಾ್ರಣಿ ಂದೇ ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡದು.
34ಅತ್ಯಂತ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಅದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು.

ಅದು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿದೆ.”
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42
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ೕಬನಉತ್ತರ

1ಆಗ ೕಬನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾವುದೂ ಬದಲಿಸ ಾರದು; ಾವುದೂ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು.

3ಯೆಹೋವನೇ, ‘ಈ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಮೂಢನು ಾರು?’ ಎಂದು ನೀನು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆ.

ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಾನು ತಿಳಿಯ ಾಗದಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾನು ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ, ‘ ೕಬನೇ, ಆಲಿಸು; ಾನು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ದ ಾದರೋ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದನು;
ಈಗ ಾದರೋ ಕಣಾ್ಣರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇ ಾಚಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ.

ಾನು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ೕಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಐಶ್ವಯರ್
7 ಯೆಹೋವನು ೕಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಎಲೀಫಜನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

ಎಲೀಫಜನು ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಫಜನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕಬನುನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳುಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ೕಬನುನನ್ನ ಸೇವಕ. 8ಆದ್ದರಿಂದ,
ಈಗ ನೀವು (ಮೂವರು) ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಬನಬಳಿಗೆಹೋಗಿಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಬನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು. ಆಗ ಾನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಉತ್ತರಿಸುವೆನು;

ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಬನು ಹೇಳಿದವುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.” ಎಂದನು.

9ಆಗ ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನೂ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನೂ ಾ ಾಥ್ಯ ದೇಶದ ಚೋಫರನೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಬನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರವನು್ನ ನೀಡಿದನು.

10 ೕಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ೕಬನನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ೕಬನಿಗೆ, ದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
11 ೕಬನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೂ ಅವನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೂ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು;
ಅವನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಿದರು; ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಮರುಕದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ೕಬನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯವನೂ್ನ ಒಂದು
ಚಿನ್ನದಉಂಗುರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋವನು ೕಬನ ಜೀವಿತದ ಅಂತಿಮ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ದಲನೆ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ೕಬನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಆರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು ಾವಿರ
ತೆ ಎತು್ತಗಳೂಒಂದು ಾವಿರ ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು. 13ಅಲ್ಲದೆ ೕಬನು ಏಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ಮೂವರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 14 ೕಬನು ದಲನೆ ಮಗಳಿಗೆ “ಯೆಮೀಮ” ಎಂತಲೂ,
ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆಚೀಯ” ಎಂತಲೂ ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆರೆನ್ಹಪೂ್ಪಕ್” ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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15 ೕಬನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಿದ್ದರು. ೕಬನು
ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಆ ಮೇಲೆ ೕಬನು ನೂರನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡನು. 17ತರು ಾಯ ೕಬನು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕ ಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1:1 827 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 2:8

ಕೀತರ್ನೆಗಳು
ದಲನೆ ಾಗ
1

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1-41)
1 ಾವನು ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ,

ಾಪಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವನೋ

ಅವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.
2ನೀತಿವಂತ ಾದ ಅವನುಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತ

ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ಯನಿಸುವನು.
3ಅವನು ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಮರದಂತಿರುವನು.
ಆಮರವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಿಸುವುದು;

ಾಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವುದು;
ಅಂತೆಯೇ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವವು.

4ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ!
ಅವರು ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು.

5 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
ಾಪಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು;
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೊ ಾಶಪಡಿಸುವನು.

2
1ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ಅವರು ಮೂಖರ್ತನದ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
2ಅವುಗಳ ಾಜರುಗಳೂ ಾಯಕರುಗಳೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
3 “ದೇವರಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಆದರೆ ಒಡೆಯನೂ ಪರಲೋಕದ ಾಜನೂ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.

5-6 “ಇವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು ಾನೇ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುವವನು ಇವನೇ”

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

7ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ, “ಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಾದೆ! ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.

8ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವ ಾಗುವರು!
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9 ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯುಮಣಿ್ಣನಮಡಿಕೆಯನು್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜರುಗಳೇ, ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಿ.
ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

11ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ನಡುಗು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

12ಆತನಮಗನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಿ,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ತೋರಿಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

3
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ.
2ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

3ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ೌರವಕೆ್ಕ ಆ ಾರ.
ನನ್ನನು್ನ ಜಯವೀರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

4 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು,
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಾನು ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡರೂ
ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನೀನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದವಡೆಗೆ ಬಡಿದರೆ
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳುಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು.

4
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸು!

ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ

ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು.
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2ಜನರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಿರಿ?
ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ,ನನ್ನಮೇಲೆಹೊರಿಸಲು ಸುಳು್ಳಅಪ ಾದಗಳಿ ಾಗಿ ಾಕೆಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?

3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಾನು ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

4ನೀವು ಕೋಪದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ ಾಪ ಾಡದಿರಿ.
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5ದೇವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಡಿರಿ!

6 “ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾರು ತೋರಿಸುವರು?
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಮುಖವನು್ನ ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು
ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಾನ್ಯಯವೂ ಾ್ರ ಯೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಧಿಕ ಾದ ಆನಂದವನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವೆ.

8 ಾನು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಿದಿ್ರಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.

5
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು.
2ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುವೆನು;

ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ.

4ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಇರ ಾರರು.

5ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು;
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.

6ಸು ಾ್ಳಡುವವರನು್ನ ನೀನು ಾಶಪಡಿಸುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾರರನೂ್ನ ೕಸ ಾರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು.

7 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ,

ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
9ಅವರ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸವಿ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೂ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಾಶಕರ ಾದ ಗುಂಡಿ ಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
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10ದೇವರೇ,ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

11ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಸಂರ ಸುವೆ.

6
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ;

ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು!

ಾನು ರೋಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು! ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.
3ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
5ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೇ?

ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರೇ?
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಒದೆ್ದ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖವೂ ಗೋ ಾಟವೂ
ಉಂಟಾಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಲಹೀನಗೊಂಡಿವೆ;ಅತ್ತತು್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

10ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.

7
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಕೂಷನ ಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
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ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತರುವವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು!
2ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಣಿಯಂ ಾಗುವೆನು;

ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಸೀಳಿ ಾಕಲ್ಪಡುವೆನು.

3ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾವುದೇ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ,
4ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,

ಶತು್ರವಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಏನ ಾ್ನದರೂ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
5ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರೂ,

ಶತು್ರವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿಯಲಿ;
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರು!
ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದನಿಂತು ಹೋ ಾಡು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಒ ಾ್ತಯಿಸು!

7ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗು.

8ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸು.

9 ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು,
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ದೇವರೇ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬಲೆ್ಲ.

10ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯು ದೇವರೇ.
ಆತನುಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ರ ಸುವನು.

11ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.

12ಆತನು ಾನು ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.*

14 ಕೆಲವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವರು.
ಅವರು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಸು ಾ್ಳಡುವರು.

15ಅವರು ಇತರರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ಾವೇ ಆ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.

16ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

17ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

* 7:13: ಆತನು…ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನುಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮರಣಕರ ಾದ ಆಯುಧವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 8:1 832 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 9:7

8
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತಿಶಯ ಾದದು್ದ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು.

2ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಗಳೂ ಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಗಳೂನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ;
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿರುವೆ.

3ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.

4ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

5ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿಟಿ್ಟರುವೆ.

6ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದರಮೇಲೂ ಅವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

7ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
8ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಗರದಮೀನುಗಳಮೇಲೆಯೂ

ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ ಾಗಿದೆ.

9
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆನು.

ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾದರು.

4ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ.
ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೀನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕದ್ದಮೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರುವೆ.

5ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಾಕಿರುವೆ.

6ವೈರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಾದರು.
ನೀನು ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ!
ಈಗ ಾ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ; ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವ ಾವುದೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು.
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ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
8ಆತನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
9ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ

ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೀನು ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

12 ಾ್ರಣಾಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಆತನು
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

13 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
ಇಗೋ, ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
‘ಮರಣ ಾ್ವರ’ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.”

14ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.

15ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾವು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು;
ಾವು ಾಸಿದ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

16ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ನೀತಿಯು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಯಿತು.

17ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು.
ಅವರು ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಲ ಮೆ್ಮ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿರುವಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡರೂ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

19ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಕೂಡದು.

20ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸು;
ಾವು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

10
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
2ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,

ಆ ದುಷ್ಟರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
3 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಾದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.

ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
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4ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವರ್ದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು;
ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತೆ ವತಿರ್ಸುವರು.

5 ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.*

ದೇವರ ವೈರಿಗಳು ಆತನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.
6ಅವರು, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾವುದೂ ಕದಲಿಸದು;

ನಮಗೆ ಕೇ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರೋಣ” ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
7ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ;

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ, ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8ಅವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು

ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;ಅಸ ಾಯಕರಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುವರು.
9ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
10ಆ ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ

ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವರು.
11ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರು, “ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದ ್ದನೆ!

ನಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗುವರು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು!
ದೇವರೇ, ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ!

13ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವುದೇಕೆ?
ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

14 ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ಕೂ್ರರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೋಡುವೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು.
ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.

ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ನೀನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

15 ಕೆಡುಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು!

16ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ.
ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆಗ ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಗದು.

11
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
* 10:5: ಅವರು… ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಹುಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.”
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ಹೀಗಿರಲು, “ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

2ದುಷ್ಟರು ಬೇಟೆ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವರು;
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ನೀತಿವಂತರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ನೇರ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವರು.

3ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ
ನೀತಿವಂತನು ಏನು ಾಡ ಾದೀತು?

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವರನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತವೆ.

5ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವನು.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಹಿಂಸಕರನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.

6ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದರೆ ಾದಉರಿ ಾಳಿ ಂದೇ.

7 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು.

12
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ಒಳೆ್ಳಯವರೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡರು.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

3ಸು ಾ್ಳಡುವ ಆ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಆ ಾಲಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲಿ.

4 “ ಾವು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳೇ ನಮಗೆ ಆ ಾರ.
ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳುಇರು ಾಗ ನಮಗೆಒಡೆಯ ಾಗಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದುಅವರುಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅಸ ಾಯಕರು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು, ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು.”

6ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ,ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.
ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸು.

8ಆ ದುಷ್ಟರು ಪ್ರಮುಖರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರೂ
ಅವರು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
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13
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಮರೆತಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ ಾ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?

2 ಾನು ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು?

3ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಾಯಲೇಬೇ ಾಗುವುದು!

4ಆಗ ವೈರಿಯು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ
ನನ್ನ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

5 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುವುದು.

6ಯೆಹೋವನು ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

14
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಮೂಢರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

2ದೇವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡುವನು.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

4ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5-6ಬಡವರ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಬಡವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.

ಆದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.

7ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸುವನೇ?
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು;
ಆಗ ಾಕೋಬ್ಯರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.
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15
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಂಥವನು ಾಸಿಸಬಲ್ಲನು?

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಎಂಥವನು ನೆಲಸಬಲ್ಲನು?
2ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ

ಹೃದಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
3ಅವನುಚಾಡಿ ಹೇಳದವನೂ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದವನೂ

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4ಅವನು ದೇವದೂಷಕರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನೂ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ೌರವಿಸುವವನೂ
ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದರೂ

ಕೊಟ್ಟ ಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
5ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ

ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವವನು

ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.*

16
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.

ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
3ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತಿಶಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಡುವನು;

ಅವರಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4ಆದರೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ರಕ್ತದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ಾಲೂ ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯೂಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.
ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

6ನನ್ನ ಾಲು* ರಮಣೀಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಾ್ವಸವು† ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.

7ನನ್ನ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸುವನು.

8 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

9ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂಆತ್ಮವೂಉ ಾ್ಲಸಪಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವೂಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

10 ಾಕೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.

* 15:5: ಹೀಗೆ … ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.” * 16:6: ಾಲು ಅಥ ಾ
“ಭೂಮಿಯ ಾಗ.” † 16:6: ಾ್ವಸ ಇದರ ಅಥರ್: ಪ್ರತಿ ಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಕುಟುಂಬವು ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಭೂಮಿ.
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ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆನಂದವಿರುವುದು.

17
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಾ್ಯಯ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು, ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

2ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಸತ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬ ಾ್ಲತ ಾಗಿರುವೆ.

3ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಾಗ

ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು ಾ್ತ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾದವು ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,
ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ;

ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು.

8ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

10ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

11ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*

12ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,† ವೈರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಶರಣಾಗತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

14ಯೆಹೋವನೇ,ಈಲೋಕ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುವ ಅನೇಕರು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
* 17:11: ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಲು ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.” † 17:13:
ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಗ ಮತು್ತ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ
ಜನರುಇದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರುಅವರೊಂದಿಗೆಇದ್ದನುಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 10:35-36ನೆಯವಚನಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ.
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ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು.

15 ಾನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ದಶರ್ನ ಾಗುವುದು.
ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

18
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು!

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ* ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಬಲವೂನನ್ನ ದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

4ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡವು.
ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

5 ಾ ಾಳದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮರಣಕರ ಾದಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.

6ಆಗ ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

7ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು;
ಪವರ್ತಗಳ ಬು ಾದಿಗಳು ಕಂಪಿಸಿದವು.

8ಆತನಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು;
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳೂಬಂದವು.

9ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.
ಆತನು ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡದಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

10 ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿ
ಾಯುವೇ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾರಿಬಂದನು.

11ಆತನನು್ನ ಗು ಾರದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಮರೆ ಾದನು.

12ಬಳಿಕ, ಆತನಉಜ್ವಲ ಾದ ಪ್ರ ಾಶವು ೕಡಗಳನು್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಲು
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು;ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು.

13ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;
ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ತನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

14ಆತನು ಾಣಗಳನು್ನ† ಎಸೆದು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು;
ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.

* 18:2: ಬಂಡೆ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಆತನು ಕೋಟೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾದ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. † 18:14: ಾಣಗಳುಅಂದರೆ “ಮಿಂಚು.”
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15ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿ ನೀರನು್ನ ನೂಕಲು

ಸಮುದ್ರದ ತಳವೇ ಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೂ ಾಣಿಸಿದವು.

16ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದನು.

17ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ವೈರಿಗಳು
ನನಗಿಂತ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು; ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸಿದನು.

18 ಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು,
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದನು.

19ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದನು;
ಾನು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದನು.

21 ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ಾನು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

23ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ್ದನು.

24ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ನೀತಿವಂತನೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ
ನೀನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ.

26ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ;
ದುಷ್ಟರಿ ಾದರೋ ಶತು್ರ ಾಗಿರುವೆ.

27ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.
ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿ ಾದರೋ ಅವ ಾನ ಾಡುವೆ.

28ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

29ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಓಡಬಲೆ್ಲ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಶತು್ರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತವೆನು.

30ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.

31ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಬಂಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

32ಆತನೇ, ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು;
ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
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33ಆತನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ‡ ವೇಗಗೊಳಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವನು; ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವನು.

34ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಬಲ ಾದ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಎಸೆಯಬಲೆ್ಲ.

35ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಿಜಯದ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

36ದೇವರೇ, ಾನು ಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಹರಡುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು.

37ಆಗ ಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ತನಕ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಏಳ ಾರದಂತೆ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೇ ಇರುವರು.

39ದೇವರೇ,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

40ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಲು
ನೀನು ನನಗೆ ಅವ ಾಶನೀಡಿದೆ.

41ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರುಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು;
ಆದರೆ ಆತನೂ ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

42 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವೆನು; ಜಜಿ್ಜ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು;
ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅವ ಾಗುವರು.

43ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

44ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಿರುವರು.

45ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡುಗು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವರು.

46ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

47ದೇವರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
48ಯೆಹೋವನೇ, ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ;
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

‡ 18:33: ಜಿಂಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಹೆಣು್ಣಜಿಂಕೆ.”
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49ಯೆಹೋವನೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

50ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು;
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಆತನು ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾಶಮಂಡಲವುದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.
2ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನವೂಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿ್ರಯೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
3ಅವುಗಳ ಾ ಾಗಲಿ

ನುಡಿಗ ಾಗಲಿ ಸ್ವರ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದು.
4ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆ;

ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಳವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನಿಗೆಮನೆಯಂತಿದೆ.
5ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಬರುವ ಮದುಮಗನಂತೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಂಜಾನೆ
ಉದಯಿಸುವನು.

ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುವಿನಂತೆ
ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಓಡ ಾರಂಭಿಸುವನು.

6ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದಉದಯಿಸಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಓಡು ಾ್ತಹೋಗುವನು.
ಅವನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾವುದೂಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು.

7ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ.
ಅವುದೇವಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಅದುಮೂಢರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.

8ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಮನುಸ್ಸನು್ನ ಸಂತೋಷಗೂಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

9ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಡುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ;
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿವೆ.

10ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂ್ಯಲ್ಯ ಾಗಿವೆ;
ಅಪ್ಪಟ ಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂಮಧುರ ಾಗಿವೆ.

11ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಆತನ ಸೇವಕನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
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12ಯೆಹೋವನೇ, ಾವನೂ ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.

13ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಪ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.
ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.

ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಾಧ್ಯ.

14ನನ್ನ ಾತುಗಳೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂನಿನಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿರಲಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವೆ.* ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.

ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸಲಿ.
2ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಲಿ.
3ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
4ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿ.

ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
5ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.

6ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದಉತ್ತರಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು.

7 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

8ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು;ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು;
ಾ ಾದರೊ ಜಯಗಳಿಸಿದೆವು! ಾವು ಜಯಪ್ರದ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು!

9 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ರ ಸಿದನು!
ಾವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವು ಾಜನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವುದು.
2 ಾಜನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ

ನೀನು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದೆ.

* 19:14: ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ವಿ ಾಲ ಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ, ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವ ಕೋಟೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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3ನೀನು ಾಜನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರುವೆ.

4ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

5ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ೌರವವನೂ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.

6ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವನು.

7 ಾಜನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠತನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ತೋರಿಸುವೆ.
ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಸೋಲಿಸುವುದು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಜನೊಂದಿರು ಾಗ
ಅವನುಉರಿಯುವ ಕುಲಿಮೆಯಂತಿರುವನು.

ಅವನ ಕೋಪವು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವುದು;
ಅವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

10ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಅವುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

11 ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂಯಶಸಿ್ವ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಣಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಸೆಯು ಾಗ
ಅವರು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆವು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸದೆ ಾಕೆ ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವೆ!
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಕೇಳದೆ ಾಕೆ ಬಹದೂರ ಾಗಿರುವೆ?

2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.

3ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸು್ತತಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ.

4ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

5ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಶೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

6ಹೀಗಿರಲು, ಾನು ಹುಳವೇ? ಾನು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲವೇ?
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡು ಾ್ತರೆ;ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

7ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
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ಅವರು ಓರೆ ತುಟಿ ಾಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,
8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡು,

ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಬಹುದು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ರ ಸುವನು”ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

9 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
ಾನಿನೂ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸಂತೈಸಿದವನು ನೀನೇ.

10ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವೆ.
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

11ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ಆಪತು್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

12ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಾ್ರಣಿ ಂದನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕು ಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಅವರ ಾಯಿಗಳುಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.

14ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಬಲವು ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ;

ಮೂಳೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ;
ಹೃದಯವುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.

15ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಒಡೆದುಹೋದಮಡಿಕೆಯಒಣ ತುಂಡಿನಂತಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿಮೇ ಾ್ಭಗಕೆ ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವೆ.

16ದುಷ್ಟರು ಾಯಿಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.*

17ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತವೆ!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!
ಅವರು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!

18ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕುವರು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

20ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಿಕ ್ಕದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಜೀವವು ಾಯಿಗಳ ಾ ಾಗದಂತೆ ರ ಸು.

21ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
ಹೋರಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

22ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸುವೆನು.

23ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗಳವರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಘನ ಾನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ!

* 22:16: ಅವರು … ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಅನು ಾದದ ಪ್ರ ಾರ. “ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.” ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ, “ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂಬ ಪದವೇ “ಸಿಂಹದಂತೆ” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ!
24 ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು

ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

26ಬಡವರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.†

27ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.
ವಿದೇಶಗಳಿಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.

28 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವನು.

29ಬಲಿಷ್ಠರೂ ದೃಢ ಾಯರೂ ತಿಂದು ದೇವರಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ಾಯುವವರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವರೂ ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

30ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.
ಆತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು.

31ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆ ಾರಿನವರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು.‡

23
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕುರುಬನು.

ನನಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಸಿರು ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗಿಸುವನು.

ಪ್ರ ಾಂತ ಾದ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
3ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ

ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
4 ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗಲೂ

ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂಊರುಗೋಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

5ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ;
ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚರುವೆ.
ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

6ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವೆನು.

24
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
† 22:26: ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿಅಕ್ಷರಶಃ, “ಜೀವಿಸಲಿ.” ‡ 22:31: ಈವಚನಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ.
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1ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂಯೆಹೋವನವೇ.
ಲೋಕವೂಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂಆತನವೇ.

2ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಗರದಮೇಲೆ ಾಕಿದವನು ಆತನೇ.
ಅದನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದವನೂ ಆತನೇ.

3ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತು್ತವವರು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವವರು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?

4ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದವರೂ
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ* ೕಸ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದವರೂ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

6ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇಂಥವರೇ.

7ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

8ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
ಬಲಿಷ್ಠನೂಮ ಾಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ ಆತನು.

9ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಆ ಾಜನು. ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆತನೇ.

25
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡದಂ ಾಗಲಿ!

3ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

5ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು; ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.

* 24:4: ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣ.”
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ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
6ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
7 ಾನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಪಿಸಿಕೊ.

8ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.

9ಆತನು ದೀನರಿಗೆ ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಆತನ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ.

11ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

12ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.

13ಅವನು ಸುಖದಿಂದಿರುವನು.
ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವರು.

14ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

15ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬಿಡುಸುವನು.*

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಧೆಪಡುವವನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಕರುಣೆತೋರು.

17ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.

18ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡು.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು.

19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

20ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

21ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.

22ದೇವರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

26
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು; ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಶುದ್ಧ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿರೂಪಿಸು.

* 25:15: ಆತನು… ಬಿಡಿಸುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.”
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ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸು.
3ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು.
4ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಅವರಲಿ್ಲ ಾನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ.

ಾನು ಕಪಟಿಗಳ ತೆ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.
5ಆ ದುಷ್ಟ ತಂಡಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ೕಸ ಾರರ ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ* ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

7 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾಡುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವೂನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾಗು ಾರವೂ
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

9ಆ ಾಪಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.

10ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು;
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

11 ಾ ಾದರೋ ನಿರಪ ಾಧಿ.
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

12 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

27
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.

ಾನು ಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ!
2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು ಾಗ

ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.
3ಮ ಾಸೈನ್ಯವೇ ನನಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರೂ ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ

* 26:6: ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಈ ಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ಾಜಕನೂ ಲೇವಿಯನೂ ಆಗಿದಿ್ದರಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರನು್ನ ಸಭೆ
ಸೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹದು. (ವಚನ 12) ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡಬಹು ಾದ
ದೇ ಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಬಹುದು. ವಚನದ ಈ ಾಗವನು್ನ “ ಾನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರನು್ನ
ಸೇರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ” ಎಂದು ಸಹ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನು ಾದ ಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಕೇವಲ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಾಜಕ ಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ
ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ವೀ ಸು ಾ್ತ

ಆತನ ಾಗರ್ದಶರ್ನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇರಬೇಕೆಂಬ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

5 ಾನು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.

6ವೈರಿಗಳುನನಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರೂಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನುನನಗೆಸ ಾಯ ಾಡುವನು!
ಆಗ ಾನು ಆತನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಡನೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ:
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ.
ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ! ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ!

10ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.

12ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ಕೇ ಾಗಲೆಂದು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂಥ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಡಬೇಡ.

13ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ* ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.

14ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!
ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

2ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣಿಸು.

* 27:13: ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ.”
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3ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರೂ ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತರೆ.*

4ಅವರು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

5ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡುಕರು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಡುವನು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ಆತನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುವುದು;
ಾನು ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು,
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು!
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾಲ ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವಪುತ್ರರೇ,*ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.†
3ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು.

ಮ ಾ ಾಗರದಮೇಲಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆಮಹಿ ಾ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುವುದು.
4ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು

ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.
5ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವನು.
6ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಅದು ನತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಎಳೆಕರುವಿನಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ;

ಸಿ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವು ಕಂಪಿಸು ಾಗ ಕುಣಿ ಾಡುವ ಎಳೆ ಹೋರಿಯಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
7ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಮಿಂಚುಗಳು ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನದಿಂದ ಅರಣ್ಯವು ಕಂಪಿಸುವುದು.
* 28:3: ಅವರು… ಾಡು ಾ್ತರೆ ಇದು ಶೆ್ಲೕಷ ಾತುಗಳ ಸರಣಿ. ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ನೆರೆಯವನು” ಎಂಬ ಪದವು “ದುಷ್ಟನು” ಎಂಬ
ಪದದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಸ ಾ ಾನ” ಎಂಬ ಪದಕೆ್ಕ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ ಾಲೋಮ್” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಈ ಪದವನು್ನ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಅಭಿನಂದಿಸು ಾಗ ಉಪಯೆಗಿಸು ಾ್ತರೆ. * 29:1: ದೇವಪುತ್ರರು “ ಾಜಕರು” ಅಥ ಾ “ದೇವದೂತರು” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡುತ್ತದೆ. † 29:2: ಪರಿಶುದ್ಧ … ಆ ಾಧಿಸಿರಿ ಅಥ ಾ “ನಿಮ್ಮ ಮಹಿ ಾಪೂರಿತ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.”
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ಆತನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯವು ನಡುಗುವುದು.
9ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;

ಾಡಿನಮರಗಳು ಬರಿ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವರು.

10ಜಲಪ್ರಳಯದ ಾಲದಲೂ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ.

30
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದವನು ನೀನೇ;

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವರ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಾಡಿದವನು ನೀನೇ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

2ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆ;
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.*

4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ† ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರವಿರುವುದು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಾನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ದುಃಖದಿಂದಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಕೇಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನ್ನನು್ನ ಾವುದೂ ಸೋಲಿಸ ಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗತೊಡಗಿದೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ;
ಕರುಣೆತೋರು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

9 “ದೇವರೇ, ಾನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋದರೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದೀತು?

ಸತ್ತವರು ಕೇವಲಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರು!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು.

* 30:3: ನೀನು … ಾ ಾಡಿದೆ “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದೆ. ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸೇರದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.” † 30:4: ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ “ನೆನಪು,” “ ಾಪ ಾಥರ್.”
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11ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಸಂತೋಷದ ನತರ್ನವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಹಷರ್ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆ.

12 ಾನು ೌನ ಾಗಿರದೆ ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
2ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದು್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

3ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು; ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.

4ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆಬೀಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

6ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡುವೆನು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು.
ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ;
ನನಗಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

8ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯಲು ನೀನು ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ,
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯೂ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

10ನನ್ನ ಜೀವಿತವು* ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಲೆ್ಲೕ ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸುತಿ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ.†

11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವರು;

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡುವರು;
ನನ್ನನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಾಣದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.

12 ಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ ಾರ ಾಪಕಕೂ್ಕ ಾರದವ ಾದೆನು.
ಕಳೆದುಹೋದಉಪಕರಣದಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತೇಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

* 31:10: ಜೀವಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾ್ರಣ. “ † 31:10: ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು
ಸವೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.”
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13ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದಂಗೆಯೆದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

14ಯೆಹೋವನೇ, ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

15ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದೆ.
ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು; ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು‡ ಬರುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

16ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

17ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರು ೌನ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಡುಕರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.

ಅವರು ದುರಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ೌನಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.

20ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಕೆಡುಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ ಾಡುವೆ;
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥ ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಡುವೆ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ವೈರಿಗಳುಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ
ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

22 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.

23ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲೇಬೇಕು!
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು; ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾ್ನದರೋ ದಂಡಿಸುವನು.

24ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ, ದೃಢ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾವನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ

ಾವನ ದೊ್ರೕಹಗಳುಅಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಯೆಹೋವನು ಾವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಾವನು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

3 ಾನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡದೆ ಇ ಾ್ದಗ
‡ 31:15: ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಅಥ ಾ “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ,” “ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವ.”
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ದಿನವೆ ಾ್ಲ ್ಲ ಾಪದಿಂದ ನರಳಬೇ ಾಯಿತು;
ವೇದನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೇ ಸವೆದು ಹೋಗುವಂ ಾಯಿತು.

4ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಾನು ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಭೂಮಿಯಂ ಾದೆನು.

5ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ, ನನ್ನ ಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
6ದೇವರೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ್ತರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.

ಆಪತು್ತಗಳುಮ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಬಂದರೂ ಅವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರವು.
7ನೀನು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.

ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಾ ಾಡುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆ.
8ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ

ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿರುವೆನು.

9ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಯಂ ಾಗಲಿ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಂ ಾಗಲಿಮೂಢ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ಾರು, ಕಡಿ ಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಅವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

11ನೀತಿವಂತರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ;ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವರೇ,ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
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1ನೀತಿವಂತರೆ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2ಲೈರ್ * ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ† ಾಡಿರಿ!

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಇಂ ಾಗಿ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ!

ಆತನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
5ಆತನು ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಾಶವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು!

ಆತನಉಸಿರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿತು.
7ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;

ಮ ಾ ಾಗರಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದನು.

* 33:2: ಲೈರ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದಂತೆ ಹಲ ಾರು ತಂತಿಗಳಿರುವ ಾದ್ಯ. † 33:3: ಹೊಸ ಾಡು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾವು ಾದರೂ ಹೊಸ ಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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8ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲಿ.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.

9 ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನುಡಿ ಾಗ ಭೂಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು;
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಸಮಸ್ತವುಉಂಟಾಯಿತು.

10ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು;
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪಲ ಾಡಬಲ್ಲನು.

11ಆದರೆಯೆಹೋವನ ೕಜನೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.

12 ಾರಿಗೆಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

13ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವನು.

14ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡುವನು.

15ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನುಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

16ಮ ಾಸೇ ಾಬಲದಿಂದಲೇ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಾವಯುದ್ಧವೀರನೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರ ಾರನು.

17ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವುಗಳ ಬಲವು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಲ ಸುವನು.
ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.

19ಅವರನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೇ.
ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಕೊಡುವನು.

20ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕನೂ ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

21ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ಾನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

22ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.

34
ಾವೀದನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ:
ಾವೀದ.

* 1 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲರುವುದು.

2ದೀನರೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

3ನನೊ್ನಂದಿಗೆಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸೋಣ.

4 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಭೀತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

* 34:: 34 ನೇ ಕೀತರ್ನೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯಪ್ರತಿ ಂದು ವಚನ ಹೀಬೂ್ರ ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ರಚಿತ ಾಗಿದೆ.
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5ಆತನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವವರು ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.†
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.

6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಬಡಮನುಷ ್ಯನು ರೆಯಿಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

7ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ದೂತನು
ದಂಡಿಳಿಸಿ ಾವ ಾಗಿದು್ದ ಾ ಾಡುವನು.

8ಯೆಹೋವನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.

9ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಾವ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಇಲ್ಲ.

10 ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗ ಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾವು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

11ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರಬೇ ಾದ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆನು.

12ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವು ಬೇಕೋ?
ಬಹು ಾಲ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?

13 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡದಂತೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಾದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸು ಾ್ಳಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಬಯಸಿ ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

15ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

16 ಕೆಡುಕರಿ ಾದರೋಯೆಹೋವನು ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.

17ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು.

18ಮನಗುಂದಿದವರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರನು್ನ ಆತನು ರ ಸುವನು.

19ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

20ಆತನು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾ ಾಡುವನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

21ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾಯುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ವೈರಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವರು.

22ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

35
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸು!

ನನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು!
† 34:5: ಆತನನೆ್ನೕ… ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿಮತು್ತ ಹೊಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ.”
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2ಯೆಹೋವನೇ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.

3ಈಟಿಯನೂ್ನ ಭಲೆ್ಲಯನೂ್ನ* ತೆಗೆದುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ವೈರಿಗ ಡನೆ ಹೋ ಾಡು.

“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಅಭಯವಚನ ನೀಡು.

4ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

5ಅವರು ಾಳಿಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರ ರಸೆ್ತಯು ಕತ್ತ ಾಗಿರಲಿ;ಜಾರುತಿ್ತರಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

7 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

8ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಾವು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಲಿ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಅ ಾಯವುಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

9ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುವೆ,
“ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಡವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.”

11ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು.

12 ಾನು ಅವರಿಗೆಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ ಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

13ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು;ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇ?

14ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆಯೂ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ ಉಪಚರಿಸಿದೆನು; ಾಯಿ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಅತೆ್ತನು.

15ಆದರೆ ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು,
ಅವರು ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲ್ಲ;

ಅವರ ಪರಿಚಯವೂನನಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.

16ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು;
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲಕಡಿದರು.

17ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರುವೆ?
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು; ಸಿಂಹಗಳಂತಿರುವ ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

* 35:3: ಭಲೆ್ಲ ಈಟಿಯಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ.
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18ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

19ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗ ಾರರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

20ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾಂತಿ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ ಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಅವರು ಒಳಸಂಚುಗಳನು್ನ

ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
21ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವರು.

“ಆ ಾ! ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ!” ಎನು್ನವರು.
22ಯೆಹೋವನೇ, ಇದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ,

ಆದಿ್ದರಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ; ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.
23ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಎದೆ್ದೕಳು!

ನನ್ನ ದೇವರೇ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡು; ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸು.
24ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.
25ಅವರು, “ಆ ಾ! ಾವು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಪಡೆದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.

“ ಾವು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.
26ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಗಲಿ.

ನನಗೆ ಕೇ ಾ ಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;
ತಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು!

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅವ ಾನವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
27ನನಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವರು ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

“ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡವನು!
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು” ಎಂದು

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.

28ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಪ್ರತಿದಿನವೂನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

36
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದುಷ್ಟನು ಾಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
2ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

3ಅವನ ಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ಾನಿ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ.

4 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ,ಅವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸುವನು.
ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ ಎ ಾ್ದಗ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
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ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಮೇಘಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.
6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವುಮ ಾ ಾಗರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ,ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.
7ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.

ಜನರೂ ದೇವದೂತರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
8ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರು ನವಚೈತನ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೀಡು.
9ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವುದು!

ಾವು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ.
10ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು.
11ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಬಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;

ದುಷ್ಟರ ಕೈಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಡ.

12 “ದುಷ್ಟರು ಬಿದು್ದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಅವರು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರ ಸ ಾಧಿಯಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸು.

37
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ
1ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಸೊಪಿ್ಪನಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು.
3ನೀನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ದೀಘರ್ ಾಲ ಬದುಕುವೆ;

ಭೂಮಿಯಅನೇಕ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
4ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡು.

ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಆತನೇ ಕೊಡುವನು.
5ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಾಡುವನು.
6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂ

ಮ ಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ.
7ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರು.

ಕೆಡುಕರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಂಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಕೆಡುಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳು ನೆರವೇರಿದರೂ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.

8 ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ! ರೋಷದಿಂದಿರಬೇಡ! ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
9ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಶ ಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವವ ಾದರೋ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

10ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ!

11 ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೀನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು;
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ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

12ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ನೀತಿವಂತರಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಹಲು್ಲಕಡಿಯುವರು.

13ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

14 ಕೆಡುಕರು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಕೈಗೆತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಡುವರು.
ಅವರು ಬಡವರನೂ್ನ ಅಸ ಾಯಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ವಂತರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

15ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗಗಳು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಿಗೇ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

16ದುಷ್ಟನ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಗಿಂತಲೂ
ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇಮೇಲು.

17 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನದರೋಯೆಹೋವನು ಪರಿ ಾಲಿಸುವನು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಅವರ ಜೀವ ಾನಪೂತಿರ್ ಾ ಾಡುವನು.
ಅವರ ಭೂಮಿಯು ಸ ಾ ಾಲ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವುದು.

19ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20ದುಷ್ಟ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಅವರ ಕಣಿವೆಗಳು ಒಳಗೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಅವರು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು.

21ದುಷ್ಟನು ಾನು ಾಡಿದ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

22ನೀತಿವಂತರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರೆ, ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಶಪಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು.

23ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

24ಅವನು ಎಡವಿದರೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

25 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದನು,ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡುವುದ ಾ್ನಗಲಿ

ಾನೆಂದೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
26ನೀತಿವಂತನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

ಅವನಮಕ್ಕಳು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
27ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದರೆ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವೆ.
28ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ
ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವನು.

ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.
29ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ನೀತಿವಂತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವರು.
30ನೀತಿವಂತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧ ಾದ ಹೇಳುವನು.
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ಅವನ ತೀ ಾರ್ನಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
31ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವು ನೀತಿವಂತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.

ಅವನು ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯವನು.

32 ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ಹೊಂಚು ಾಕುವರು.

33ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಲು ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

34ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

35ಮ ಾದುಷ್ಟನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನುಮ ಾವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು.

36ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾದನು.
ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

37ಪವಿತ್ರರನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು.
ಾಂತಿಪಿ್ರಯರು ಅನೇಕ ಸಂ ಾನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

38ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರಮಕ್ಕಳೂ ಾಶ ಾಗುವರು.

39ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

40ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವನು.

38
ಾಪ ಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಡು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಬೇಡ.

2ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ನೋ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ನನಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

3ನೀನು ಶಿ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಹುಣಾ್ಣಗಿದೆ.
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳು ನನ್ನ ಭುಜಗಳಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.

5 ಾನೊಂದು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಈಗ ನನಗೆ ಕೀವು ಸೋರಿ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದಿರುವ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿರು ಾ್ಸಹ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನನಗೆ ಜ್ವರವಿದೆ,
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

8ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿರುವುದರಿಂದ ೕಮು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿರುವೆ.
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ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸಿರುಗಳು ನಿನಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.
10ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;

ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಹಿಂಗಿಹೋಗಿದೆ.
11 ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಲಿ ನೆರೆಯವ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

12ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾಶನದ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13ಆದರೆ ಾನು ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೂಕನಂತೆ ಾ ಾಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ಾನು ಕಿವಿಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರ ನೀಡು.

16 ಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ನನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು ಾಪದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

17 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆಯ ಾರೆ.

18ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚುರು ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

20 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನೆ್ನೕ ಾಡುವರು.

ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇರು!

22ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

39
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ ಾನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

2 ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವೇದನೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

3 ಾನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಅದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದಷೂ್ಟ ಕೋಪವುಅಧಿಕ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು,
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4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸು!
ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲವಿರುವುದು?
ಾನೆಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕುವೆ?

5ನೀನು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೂ ಾರದು.

ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ೕಡದಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಾಗಿದೆ. ಾವನೂ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!

6ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಯಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವು ಾರ ಾ ಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಿರುವ ನಿರೀ ಾವುದು?
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನೀನೇ.

8ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.

9 ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

10ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವೆನು.

11ನೀನು ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವೆ.
ನುಸಿಯು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.
ೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ೕಡದಂತಿವೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು!
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು!

ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ, ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿಸುವೆನು.

13ನೀನು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡ! ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರಲಿ.
ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವೆನು!

40
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನಿರೀ ಸಿದೆನು;

ಆತನು ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ* ಎತಿ್ತದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ†
ಮೇಲೆತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಮೇಲಿರಿಸಿದನು;

ದೃಢ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
3ಆತನು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಅದು ನನ್ನ ದೇವರ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
* 40:2: ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ “ಶಿ ಲ್”ಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು “ಮರಣದ ಸ್ಥಳ.” † 40:2: ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅನೇಕ
ಪು ಾತನ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಸ್ಥಳ ಾದ ಶಿ ಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ
ಸತ್ತಜನರನು್ನ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂಳುವುದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
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ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.

4 ಾವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೂ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ!
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯ ಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;
ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಲಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಲಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು, “ಇಗೋ, ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

8ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದೆನು.

9ವಿಜಯದ ಶು ಾ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

10ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆನು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.

12ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ
ಅವರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಾಪಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ರ ಸು!
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

14ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ ನಿ ಾಶೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರು
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

15ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಆ ದುಷ್ಟರು
ತಮ ಾಗುವ ಅವ ಾನದಿಂದ ಾಬರಿಗೊಳ್ಳಲಿ!

16ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬೇಡುವವರು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ
ಹೇಳಲಿ.

17ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
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ನನ್ನ ದೇವರೇ, ತಡ ಾಡಬೇಡ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾವನು ಬಡಜನರನು್ನ*ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರ ಸುವನು.
2ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ರ ಸುವನು.

ಅವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಧನ್ಯನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡ.

3ಅವನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು!

4 ಾನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ.

5ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತ “ಅವನು ಾ ಾಗ ಾಯು ಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಕಪಟದ ಾ ಾಡುವರು;
ಅವರು ನನ್ನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸುವರು.

7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

8 “ಅವನು ಾವುದೋ ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ,
ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

9ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು,
ಆದರೆಈಗ ಅವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು;
ನನ್ನನು್ನ ಏಳ ಾಡು; ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.

11ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ವೈರಿಗೆ ನೀನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

12ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು.

13ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು; ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವವನು.

ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಎರಡನೆ ಾಗ
42

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 42-72)
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರೇ, ಾ ಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಬಯಸುವಂತೆಯೇ

* 41:1: ಬಡಜನರು… ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು ಅಥ ಾ, “ಬಡಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಧನ್ಯನೇ ಸರಿ.”
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ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
2ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾ ಾರಿದೆ.

ಾನು ಾ ಾಗ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು?
3 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಗೇಲಿ ಾಡುವುದರಿಂದ

ಹಗಲಿರುಳು ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

4ಆಗ ಾನು, ಹಬ್ಬದಉ ಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೊರಗುವೆ.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

6ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆ ರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಿ ಾ್ಸರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7ಜಲ ಾತದ ೕಷದಂತೆಯೂ
ಪ್ರ ಾಹದ ಬಜರ್ನೆಯಂತೆಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ
ದುಃಖವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

8ಹಗಲಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರುವುದರಿಂದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆ; ಆತನಲಿ್ಲ

ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
9ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ,

“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ?
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೂ್ರರತೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳುವೆ.

10ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ,
“ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳುಮುರಿದಂ ಾಗಿವೆ.

11ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

43
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡು.
ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿಯೂಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾದಿಸು.
ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಂದಲೂ ಕೆಡುಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
2ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ!

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ?
ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ

ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?
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3ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಲಿ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಕೂ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.
ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರೇ,ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಆ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ.
ಈದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

3ಈದೇಶವು ನಮಗೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ ಅವರ ಭುಜಬಲವಲ್ಲ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಯವುದೊರೆಯಿತು.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅದು
ತೋರಿಸಿತು.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಾಜನು.
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

5ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವೆವು.

6ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಭರವಸೆವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

7ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ.

8ದಿನವೆ ಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

9ಆದರೆ, ದೇವರೇ,ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

10ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

11 ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

12ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿಬಿಟೆ್ಟ.
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ಬೆಲೆಯಬಗೆ್ಗ ಾದವನೂ್ನ ನೀನು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
13ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತ ಾಷೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತರೆ; ನಮ್ಮನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
14 ಾವು ಜನರಿಗೆ ಾದೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ನಗು ಾ್ತರೆ.
15 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅವ ಾನವು ದಿವವೆ ಾ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.
16ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಮತು್ತ ದೂಷಕರ

ನಿಂದೆಯ ಾತುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವೆ.
17 ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಬಂದಿವೆ.

18 ಾವು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು.

19ಆದರೆ ನರಿಗಳು ಾಸಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿರುವೆ.
ಮರಣದಂತೆ ಕತ್ತ ಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

20ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾವುಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ ೕ?
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

21ದೇವರಿಗೆ ಇವುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂತ ಾಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಸಹ ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

22ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

23ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನೀನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಎದೆ್ದೕಳು! ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

24ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

25 ಾವು ಧೂಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.

26ಎದು್ದ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಲು

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಾದ ಗೀತೆ ಂದನು್ನ ರಚಿಸುವೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಕವಿಯಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
2ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳುಮನೋಹರ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.
3ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊ.

ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.
4ನೀನು ವೈಭವಯುತ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರುವೆ! ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲ.

ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ನಿನ್ನ ಬಲತೋಳಿನಿಂದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು.
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5ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಎದೆಗೆ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲಕು ್ಕರುಳುವರು.

6ದೇವರೇ,* ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.

7ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.†

8ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗ ಾದ ಗೋಲರಸ,ಅಗರು ಮತು್ತ ಚಂದನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.
ಗಜದಂತದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವರು.

9ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಪರಿ ಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ಾಜಕು ಾರಿಯರೇ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಳು.

10 ಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ.

ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ತವರುಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
11ಆಗ ಾಜನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೊಸಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.‡

12ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿ್ರೕಮಂತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ ಾಗಿಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

13ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಾಜಕು ಾರಿಯು ವೈಭವದಿಂದಿರುವಳು;
ಆಕೆಯು ಜರ ಾರಿಯವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

14ಆಕೆಯು ಕಸೂತಿ ರಚಿತ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸಖಿಯ ಾದ ಕ ಾ್ಯಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಳು.

15ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ
ಾಜನ ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

16 ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತರು ಾಯಆಡಳಿತ ಾಡುವರು;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆ.

17 ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವೂಬಲವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸ ಾ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
2ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು
* 45:6: ದೇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಾಜನಂತೆ ವಣಿರ್ಸಿರುವ ಾಡು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಇಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನು
“ದೇವರು” ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ಶಿರೋ ಾಮೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿರಬಹದು. † 45:7: ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ…ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಿ ಾ್ದನೆ.” ಾಜರನು್ನ, ಾಜಕರನು್ನ, ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ತೈಲವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುತಿ್ತದ್ದರು. ‡ 45:11: ೌರವಿಸಬೇಕು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಅವನಿಗೆ
ತಲೆ ಾಗಬೇಕು.”
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ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಹೋದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.
3ಸಮುದ್ರಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ನೊರೆ ಾರಿದರೂ

ಅವುಗಳ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗಿದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

4ಒಂದು ನದಿ ಅದೆ;ಅದರ ಾಲುವೆಗಳುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ
ದೇವನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

5ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂ ೕರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ದೇವರು ಅದರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.

6ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ, ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.

7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8ಬನಿ್ನರಿ,ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆತನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

9ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಆತನುಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು;
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ* ಮುರಿದು ಾಕುವನು; ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು.

10ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಹೋ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಾನೇ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ!
ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು!
ಇಡೀ ಲೋಕವನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು!”

11ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

47
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ;

ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
2ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ

ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
4ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು;

ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿ ಆತನು ಮನೋಹರ ಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

5ಯೆಹೋವನು ಆನಂದ ೕಷದೊಡನೆಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿ ಡನೆಯೂ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗುವನು.

6ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

7ದೇವರು ಇಡೀಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

8ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;

* 46:9: ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ರಥಗಳನು್ನ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 47:9 872 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 49:1

ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವನು.
9ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಯಕರು

ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವಜನರೊಡನೆ ಕೂಡಿಬರುವರು.
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ!

48
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು
1ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
2ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಜನರನು್ನ ಅದು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.
ಸಿ ೕನ್ ಪವರ್ತವೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಪವರ್ತ.

ಅದೇ ಆಮ ಾ ಾಜನ ಪವರ್ತ.
3ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,

ಾನೇ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೆಂದು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಒಮೆ್ಮ, ಕೆಲವು ಾಜರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರತ್ತ ನಡೆದರು.
5ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡರು;

ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
6ಭಯವುಅವರನು್ನ

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
7ಪೂವರ್ದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
8 ೌದು, ಆ ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಣಾ್ಣರೆಯೂ ಕಂಡೆವು.

ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂಆಗಿರುವಯೆಹೋವನಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವುಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವನು.

9ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಾ್ಯನಿಸುವೆವು.
10ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವೆ.

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

11ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಯೆಹೂದದಊರುಗಳುಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

12ಚೀ ೕನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿರಿ.

13ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಚೀ ೕನಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ.
14ಈದೇವರೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು!

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಡೆಸು ಾತನು ಆತನೇ!

49
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ,
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ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ.
2 ಾ ಾನ್ಯರೇ,ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬಡವರೇ, ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.

3 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾನವನೂ್ನ
ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.

4 ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವುಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

5ಆಪತು್ತ ಬಂ ಾಗ ಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿ ೕಸದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾಗ ಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?

6ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 ಾವ ಾನವ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರನು.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

8ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ
ಹಣ ಾವನಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

9ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಾಡಲು
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಾವನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

10ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂಮೂಢರೂ ಾಯುವಂತೆ ಾನಿಗಳೂ ಾಯುವರು.
ಅವರು ಸ ಾ್ತಗ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.

11ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೊಸಮನೆ.
ಅವರೆಷೆ್ಟೕ ಭೂ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

12ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರ ಾಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಯುವರು.

13ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.

14ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ.
ಮರಣವೇ ಅವರ ಕುರುಬ.

ಒಂದುಮುಂಜಾನೆ,ಅವರ ದೇಹಗಳುಅವರಮನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುತಿ್ತರಲು,
ನೀತಿವಂತರು ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವರು.

15ಆದರೆ ದೇವರು ಈಡುಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಬಲದಿಂದ ರ ಸುವನು.

16ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಭವ್ಯ ಾದಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

17ಅವರು ಾಯು ಾಗ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರರು.
ಅವರ ವೈಭವವುಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು.

18ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರೂ

19ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಾಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವುದು.
ಅವನು ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡ ಾರ.

20ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು ಎಷೆ್ಟೕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವನು.
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50
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಇರುವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು ಆ ಾಪಿಸುವನು.
2 ೌಂದಯರ್ದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತನೆ.
3ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತನಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು.
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವುದು.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಕರೆಯುವನು.

5 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪ್ರಜೆಗಳೇ,

ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸುವನು.

6ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ೕಷಿಸುವುದು.

7ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವೆನು.
ದೇವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!

8ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂಅಪಿರ್ಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.

9ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಿಂದ ಾನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

10ನನಗೆ ಆ ಪಶುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ಮೃಗಗಳೂ ಗುಡ್ಡಗಳಮೇಲಿರುವ ಾವಿ ಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.

11ಅತ್ಯಂತಉನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿರುವ ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಜಂತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನವೇ.

12ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಲೋಕವೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

13 ಾನು ಹೋರಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವೆನೇ?
ಾನು ಆಡುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವೆನೇ?”

14 ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

15ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆಪ ಾ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ರೆಯಿಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ.”

16ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ.

17ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದೇಕೆ?
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುವುದೇಕೆ?

18ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
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ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಒಡ ಾಟ ಾಡುವಿರಿ.
19ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ೕಸವನು್ನ ನೇಯುವಿರಿ.
20ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಮೇಲೆಯೂ

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.
21ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂಥವನೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!

ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸುವೆನು!
22ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವರೇ,

ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತಂಡು ಾಡುವೆನು;

ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರರು!
23ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವನು.

ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.”

51
ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬ ಂದಿಗೆವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ
ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಗಈ ಕೀತರ್ನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು;

ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡು.

ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು!
3 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ.
4ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ೌದು, ಾನು ಾಪ ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೇ.
ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂತಲೂ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂತಲೂ
ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲೆಂದೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

5ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಾಪಿಯೇ.
ಾತೃಗಭರ್ವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಾನು ದೊ್ರೕಹಿಯೇ.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ಅಪೇ .
ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

7ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು;
ಾನು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಿಳು ಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆ!

8ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವನೂ್ನ ಉ ಾ್ಲಸವನೂ್ನ ಬರ ಾಡು.
ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದಮೂಳೆಗಳುಮತೆ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!

9ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಡ!
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

10ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.

11ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ!
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ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ!
12ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನು್ನ ನನಗೆಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು!

ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು.
13ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಪಿಗಳಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;

ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
14ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸು.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಾಡುವೆನು!

15 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯ ಾಡು.

16ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬೇ ಾದದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ ಅಪಿರ್ಸಲಿ!

17ದೇವರೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸುವಯಜ್ಞ ದೀನಮನಸೆ್ಸೕ.
ದೀನತೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಚೀ ೕನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸು.

19ಆಗ ಜನರುಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವರು.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅಪಿರ್ಸುವರು.
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ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದು ಾ್ಟಧಿ ಾರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೇ?

ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನೀನು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾಗಿರುವೆ.
2 ೕಸ ಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಾಲಗೆಯು ಹರಿತ ಾದ ೌರ ಕತಿ್ತಯಂತಿದು್ದ

ಾಶನದ ಸಂಚುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವುದು.
3ಒಳೆ್ಳಯದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ಸತ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಳೆ್ಳೕ ಇಷ್ಟ.

4 ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯೇ, ಾನಿಕರ ಾದ ಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ.
5ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು,

ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕುವಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ* ಕಿತು್ತ
ಬೀ ಾಡುವನು.

6ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:
7 “ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂಸುಳು್ಳಗಳೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ.”

8 ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ಆಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿರಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೀವ್ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
* 52:5: ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಇದರ ಅಥರ್ ದೇಹ. ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪದ್ಯರೂಪವಿದು.
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ಾನು ದೇವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ಾ ಾಗಲೂ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
9ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ!

4ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿದೆ!
ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆ ಾರ ತಿನು್ನವಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

5ಆ ದುಷ್ಟರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು!
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು,

ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ತರುವನು!

ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬರ ಾಡುವನು.
ಾಕೋಬನೇಉ ಾ್ಲಸಿಸು!

ಇಸೆ್ರೕಲೇ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು.
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ಜಿಫೆಂಬ ಸ್ಥಳದವರು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
2ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
3ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸದ ಅನ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
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ನನ್ನ ಒಡಯನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವನು.
5ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸುವನು.

ದೇವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

7 ಾಕೆಂದರೆ ನನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿ ಾದ ಸೋಲನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

55
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು; ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.

4ನನ್ನ ಹೃದಯಬಡಿತವುಮಿತಿಮೀರಿದೆ;
ಮರಣ ಭಯವುನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

5 ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6ಆ ಾ, ನನಗೆ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

7 ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ದೂರಕೆ್ಕ ಾರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

8 ಾನು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಾನಿಕರ ಾದ ಈ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಕಲಹಗಳು ಾಣುತಿ್ತವೆ.

10ಹಗಲಿರುಳು,ಈನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧ
ಮತು್ತ ಬ ಾ ಾ ್ಕರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

11ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳುಅತಿ ಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

12ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವನು
ವೈರಿ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವವರು ನನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

13ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗ ಾದ ನೀನೇ;
ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆದ ನೀನೇ.

14 ಾವು ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ,
ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವ ಾ್ಲ!
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15ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮರಣವು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರಲಿ!
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡಲಿ!
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಅಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವರು.

16 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.

17 ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಾಡುವೆನು.

ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!
18 ಾನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾರು ಾಡಿ, ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಿದನು.
19ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

ಅ ಾದಿ ಾಲದ ಾಜನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
20ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು;

ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾವೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವರು.
21ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಯ ಾಜೂಕಿನಿಂದ ಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವರು;

ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೇಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಅವರ ಾತುಗಳು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣು ಾಗಿದ್ದರೂ

ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಬಿಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳೇ ಸರಿ.

22ನಿನ್ನ ಚಿಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾಕು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡುವನು.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸೋ ಾಗಲುಯೆಹೋವನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡನು.

23ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ತಮ್ಮ ಅ ಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಾದರೂ ಬದುಕರು.

ಾ ಾದರೊ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.

56
ಗತ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿ ಾಗ ರಚಿಸಿಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
2ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು.

ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಹೋ ಾಟ ಾರರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ.
3 ಾನು ಭಯಗೊಂ ಾಗ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸೆ ಇಡುವೆ.
4 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅ ಾಥರ್ ಾಡುವರು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ೕಚಿಸುವರು.

6ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
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ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತರೆ.
7ದೇವರೇ,ಅವರ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸು.

ಅವರು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಹೊರಗಟು್ಟ.
8ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಾನು ಎಷು್ಚ ಅತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

9ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನೀನೇ ದೇವರು!

10 ಾನು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

11 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?

12ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಾತ್ರ
ನೋಡಬಹು ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆನು.
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ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನಿಂದ ಾ ಾ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ಆತನು ಕೊರತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀಗಿಸುವನು.
3ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ,

ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಾಣಗಳಂತಿವೆ;
ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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6ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಲು ಕುಣಿ ತೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

7ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯವುದೃಢ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಾದ್ಯ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಮನವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ!
ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ
ಎದುರುಗೊ ್ಳೕಣ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

10 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷೂ್ಟ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶವನು್ನ
ನಿಲುಕುವಷೂ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ.

11ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ ೕ?

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ ೕ?
2ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವೇ;

ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೂಗಿಕೊಡುವುದು ಅ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ.
3ಆ ದುಷ್ಟರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4ಅವರ ಕೋಪವು ಾಗರ ಾವಿನ ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ.*

ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವಿನಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವುಗಳು ಾ ಾಡಿಗರ ಕೊಳಲ ಾದವನು್ನ ಕೇಳ ಾರವು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವುಗಳಂತಿರುವರು.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರೇ,ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು.

7ಹರಿದು ಾಣದೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಂತೆ ಆ ಜನರು ಾಣದೆ ಹೋಗಲಿ.
ಾದಿಯಮೇಲಿರುವ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಲಿ.

8ಬಸವನಹುಳಗಳು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರೂ ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಹೋದಮಗುವಿನಂತೆ ಅವರು ಹಗಲನು್ನ ಾಣದಂ ಾಗಲಿ.

9ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿದುಹೋಗುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಾಳಿಯು ಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರಉಗ್ರಕೋಪವುಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿ.

10ದುಷ್ಟರಿ ಾಗುವ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಕಂಡು ಹಷಿರ್ಸುವರು;

ಆ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವರು.
11ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕೆ್ಕೕಸಿಕು ್ಕವುದು;
* 58:4: ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ ಇದು ಶಬ್ದ ಚಮ ಾ್ಕರ. ಹೀಬೂ್ರ ಪದ “ಬಿಸಿಕೋಪವು,” “ಸುಡುವ ವಿಷವು” ಎಂಬಂತೆ
ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದೇವರಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
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ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

2ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಾ್ದ ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಲ್ಲ.

4ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು!

5ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಆ ದುಷ್ಟ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ತೋರಬೇಡ.

6ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

7ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳೇ ಆಯುಧಗಳೆಂಬಂತೆ
ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬೊಗಳು ಾ್ತರೆ.
ಾರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

8ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು.

9ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರೇ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ನೀನೇ.

10ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ನನ್ನ ಜಯಕೆ್ಕ ಆತನೇ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನೇ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವನು.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಯೇ, ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಜನರು
ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.

ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಸಂರಕ್ಷಕನೇ,ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು; ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡು.
12ಆ ದುಷ್ಟರು ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರ ಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗವರ್ದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.

13ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾಶ ಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರುವವನು ನೀನೇ ಎಂದು ಆಗ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

14ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

15ಅವರುಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡು ಾಡಿದರೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.

16 ಾ ಾದರೋ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
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ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.
17 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ.

ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ!
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ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ ನ ಾ ಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ ೕ ಾ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿ ಾಗ
ಮತು್ತ ೕ ಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ 12,000ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸು.

2ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ ಸೀಳಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ;
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು.

3ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಾವು ಕುಡಿದವರಂತೆ ತೂ ಾಡು ಾ್ತ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರನು್ನ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸುವೆ.
ಈಗ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಬಹುದು.

5ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು!
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸು!

6ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
7ಗಿ ಾ್ಯದ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ನನ್ನವೇ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ.
ಯೆಹೂದ ನನ್ನ ಾಜದಂಡ.
8 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾ್ನನ ಾತೆ್ರ.
ಎದೋಮ್ನನ್ನ ಾದರ ಗಳ ಸ್ಥಳ.
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆ.”

9-10ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?

11ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!

12ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು!
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ಾನೆಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು!
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ;

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುವ ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜು.
4ನಿನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ತವಕಪಡುತಿ್ತರುವೆ.

5ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬರುವ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ಾಜನಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ!

7ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

8ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

62
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರುವುದು.

ಆತನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು.
2ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲೆನು.
3ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಿರಿ?
ಾನು ಾಗಿದ ಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಬೀಳಲಿರುವ ಾ್ರ ಾರದಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ.
ಾಯಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಶಪಿಸುವರು.

5ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.

6ಆತನೇ ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

7ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಾನವೂದೇವರೇ.
ಆತನೇ ನನಗೆ ಭದ್ರ ಾದ ದುಗರ್ವೂಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

8ಜನರೇ, ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.
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9 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಕೇವಲಉಸಿರಷೆ್ಟೕ.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣ ಾಲವಷೆ್ಟೕ.

ತೂಗಿನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ;
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ.

10ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕದ್ದವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಂಬಪಡಬೇಡಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ವುಅಧಿಕ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿ.

11 “ಶಕಿ್ತಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ”
ಎಂದು ದೇವರು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

12ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ.
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ಾವೀದನುಯೆಹೂದದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ ಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ ಾಗಿ ಾ ಾರಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿನ ಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ.

2 ೌದು, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ.

4 ೌದು, ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೈಮುಗಿದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

5ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದಿರುವವನಂತೆ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು.

6 ಾಸಿಗೆಯುಮೇಲೆಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು.

9ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.

10ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರ ಶವಗಳು ನರಿಗಳ ಾ ಾಗುವವು.

11 ಾಜ ಾದರೋ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು,
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳಗರರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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64
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ವೈರಿಯು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

2ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡು.

3ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕಡುಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾತುಗಳು ವಿಷ ಾಣಗಳಂತಿವೆ.

4ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ*
ನೀತಿವಂತನಮೇಲೆ ಆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.

5 ಕೇಡು ಾಡಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಬಲೆ ಡ್ಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
“ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳು ಾರಿಗೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಬೇಟೆಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಜನರು ಕುತಂತಿ್ರಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ.†

7ಆದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವನು.
ಆಗ ಆ ದುಷ್ಟರು ಾಯಗೊಳು್ಳವರು.

8ದುಷ್ಟರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡುವನು.

ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸುವನು.

9ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವರು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

10ಸಜ್ಜನರುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ
ಆತನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

ಾವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆವು.
2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾತನೇ,

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
3ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು.
4ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು

ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ೌ ಾಗ ್ಯದಿಂದ

* 64:4: ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಅಥ ಾ ಅ ೌರವದಿಂದ. † 64:6: ಅವರು … ಬಹು ಕಷ್ಟ ಅಥ ಾ, “ಅವರು ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ೕಜನೆಯಿದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
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ಾವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
5ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ,

ನೀತಿವಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನೇ ಆ ಾರ.
6ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ.

ಆತನು “ ೌಯರ್” ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
7ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದಂಗೆಯನೂ್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
8ಭೂಲೋಕ ಾದ್ಯಂತದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಸೂ ೕರ್ದಯವೂಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನವೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
9ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಲಕನು ನೀನೇ.

ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಹದಗೊಳಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ತೊರೆಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ

ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.
10ಉತಿ್ತರುವ ಹೊಲಗಳಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,

ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ,

ಎಳೆ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸು ಾತನು ನೀನೇ.
11ಹೊಸ ವಷರ್ವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಸುಗಿ್ಗ ಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.
12ಅರಣ್ಯವು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತ ಾಗಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಫಸಲಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
13ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.

ಕಣಿವೆಗಳು ಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
2ಆತನ ಹೆಸರಿನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
3ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
4ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.

5ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳುಅತ್ಯದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!

6ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಜನರು ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ.

7ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
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ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳಲು ಾರಿಗೂ ಆಗದು.

8ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

9ನಮಗೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆತನೇ.

10ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು.
11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ.

ನೀನು ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದೆ;
12ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

13ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದುಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
14 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ

ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

16ದೇವಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

17 ಾನು ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆನು.

18ನನ್ನ ಶುದ್ಧಹೃದಯವನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

19ದೇವರು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.

20ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿದನು!

67
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು.

2ದೇವರೇ, ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಜನರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂ ಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಾಣಲಿ.

3ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

4ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ;

ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳು ಾತನು ನೀನೇ.
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5ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

6ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯುಮ ಾಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

7ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.

ಆತನ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
2 ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವಮೇಣದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಾಶ ಾಗಲಿ.
3ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;

ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ!
4ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ರಥದಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾತನಿಗೆ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಾಹು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
5ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,

ಅ ಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾಲಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಿಗೆ ಸಂ ಾರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವರು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
ನೀನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು,

8ಭೂಮಿಯೇ ಕಂಪಿಸಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇ ಾಧಿದೇವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಾಶವೇ ಕರಗಿಹೋಯಿತು.

9ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಒಣಗಿ ಕೃಶ ಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವತು್ತ ಾಡಿದೆ.

10ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದರು.
ದೇವರೇ,ಅಲಿ್ಲಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ನೀನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀಡಿದೆ.

11ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅನೇಕರು
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲು ಹೋದರು:

12 “ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ!
ಸೈನಿಕರುಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಇದ್ದವರೂ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಂ ಾರದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಹೊದಿಸಿರುವ ಾರಿ ಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

14ಸಲೊ್ಮೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ದೇವರು ಶತು್ರ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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ಅವರು ಸುರಿಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಮದಂತಿದ್ದರು.
15 ಾ ಾನ್ ಬೆಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಪವರ್ತ.
16 ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತವೇ, ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ನೀನು ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುವುದೇಕೆ?

ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ
ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

17ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಲ ಾಂತರ ರಥಗಳಿವೆ.

18ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೇರಿ ಹೋದನು;

ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ಜನರಿಂದ
ಆತನು ಕಷ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಮೇಲೇರಿಹೋದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
19ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಾರವನು್ನ ಹೊರುವಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

20ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸುವನು.

21ದೇವರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸಗಳನೂ್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು.

22ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನುಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾನಿನಿಂದಲೂ
ಪಶಿ್ಚಮ* ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಲೂ ಶತು್ರವನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.

23ಆಗ ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳುಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕು ್ಕತ್ತವೆ.”

24ಇಗೋ, ದೇವರು ವಿಜಯದಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ವಿಜಯದಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

25ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಾರಿಸುವವರೂ
ಸುತ್ತಲು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುವಯುವತಿಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

26ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

27ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಲವಿದೆ;
ಅದರ ನಂತರಯೆಹೂದನಮ ಾಕುಲವಿದೆ.
ಅದರ ನಂತರ ಜೆಬುಲೂನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಇ ಾ್ದರೆ.

28ದೇವರೆ, ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಲಪ್ರ ೕಗವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

29 ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

30 ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಾಡಿಸು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ “ಹೋರಿಗಳು”ಮತು್ತ “ಹಸುಗಳು” ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡು.

ನೀನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.

31ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.
* 68:22: ಪಶಿ್ಚಮ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಮುದ್ರ.”
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ದೇವರೇ, ಇಥಿ ೕಪಿಯದವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.
32ಭೂ ಾಜರುಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!

ನಮ್ಮಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!

33 ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ! ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಿರುವ ಆತನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ರ ಾಶ್ವರೂಢ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡುವನು.

ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
34ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಶ್ರಯ ಾಗಿದೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಆ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.

35ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

69
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನನ್ನ ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ನೀರು ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಲೆ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತಲ್ಲ;

ಆಳ ಾದಮರಳಿನೊಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಶತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಿ
ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಾಡಿದರು.

5ದೇವರೇ, ಾನೇನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಲು ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.

6ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಾಚಿಕೆ ಾಗದಿರಲಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಅವ ಾನ ಾಗದಿರಲಿ.

7 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಾಯಿಯಪುತ್ರರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಕೀಯನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.

9ನಿನ್ನ ಆಲ ಾಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

10 ಾನು ಅಳು ಾ್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಅದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
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11 ಾನು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಾದೆಯ ಾ ಾಯಿತು.

12ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವರು.
ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡನು್ನ ರಚಿಸುವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ಾ ಾದರೋ, ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಇದೇ.

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.

14ನನ್ನನು್ನ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಿಂದಮೇಲೆತು್ತ;
ಮುಳುಗಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.

ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಈಆಳ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

15ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳವು ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಿನ್ನಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

18ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.

19ನನ್ನ ಾಚಿಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ.

20ಅವ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ!
ಾನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಾಯುವಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಾರೈಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ವಿಷ, ಆ ಾರವಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಹುಳಿರಸ, ಾ್ರ ಾರಸವಲ್ಲ.

22ಅವರಮೇಜಿನಮೇಲಿರುವ ಆ ಾರ, ಾನೀಯಗಳುಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಾಗಲಿ.
23ಅವರು ಕುರುಡ ಾಗಲಿ;ಅವರ ಬೆನು್ನಗಳು ಗೂ ಾಗಲಿ.
24ನಿನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ.
25ಅವರಮನೆಗಳು ಬರಿ ಾಗಲಿ;

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ.
26ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು. ಆಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿ ಾದ ನೋವುಗಳು, ಾಯಗಳುಅವರ ಆಡಿಕೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವವು.
27ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಡ.
28ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

ನೀತಿವಂತರ ಹೆಸರುಗ ಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಬೇಡ.
29 ಾನು ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ರ ಸು!
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30 ಾನು ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆ ಂದಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

31ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋರಿಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾದದು್ದ.

32ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದ ಬಡವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

33ಯೆಹೋವನು ಬಡವರಿಗೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

34ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವೇ,
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

35ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ರ ಸುವನು!
ಆತನುಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.

ಆತನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು!
36ಆತನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
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1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

2ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರು
ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಲಿ.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

3ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವವರು
ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

4ನನ್ನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

5 ಾ ಾದರೋ ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಲ್ಲವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ ತಡ ಾಡಬೇಡ!
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.
2ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆ; ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.

ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
3ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿರು.

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆ ಾಪಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ

ಕೂ್ರರ ಾದ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
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5ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ
ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೂ ಭರವಸವೂಆಗಿರುವೆ.

6 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಜನಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

7 ಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ.

8ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
9ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ಬಲವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
10ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
11 “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ;

ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
12ದೇವರೇ, ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
13ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು!
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ

ಾಚಿಕೆಯೂಅವ ಾನವೂಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
14 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ.
15ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ

ಾನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ಅವುವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ನಿನೊ್ನಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

17ದೇವರೇ, ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಾನು ವೃದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ; ನನ್ನ ಕೂದಲೂ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನೂ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

19ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ.

20ನನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಿದೆ.
ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾನೆಷೆ್ಟೕ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂಮೇಲೆತಿ್ತ ಾತನು ನೀನೇ.

21ನೀನು ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
22 ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಜಿಸುವೆನು.

23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರಣವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
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ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
24ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದ ಬಗೆ್ಗ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗುವರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಸೊಲೊ ೕನ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಾಜನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕು ಾರನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
2ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ

ತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
3ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,

ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂನೆಲೆಸಿರಲಿ.
4 ಾಜನು ಬಡವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿ; ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಾಜನು ದಂಡಿಸಲಿ.
5ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ

ಜನರು ಾಜನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ;ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿ.
6ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಮಳೆಯಂತೆಯೂ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಹಿತ ಾದಮಳೆಯಂತೆಯೂ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರು.
7ಅವನ ಆಡಳಿತದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿ.

ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ.
8ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ

ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.
9ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.

ಅವನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.
10 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಾಜರುಗಳೂಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳವರೂ ಅವನಿಗೆಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಾಜರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಲಿ.
11ಅರಸರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಜನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.

ಜ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ.
12ನಮ್ಮ ಾಜನು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ನಮ್ಮ ಾಜನು ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
13ಬಡವರೂ ಅಸ ಾಯಕರೂ ಅವನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಾಜನು ಅವರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
14 ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸುವನು.

ಆ ಬಡವರ ಜೀವಗಳು ಾಜನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.
15 ಾಜನು ಬಹು ಾಲ ಾಳಲಿ!

ಅವನಿಗೆ ಶೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂ ಾರವು ಬರಲಿ.
ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.

16ಹೊಲಗಳುಯಥೇಚ್ಚ ಾಗಿ ಾನ್ಯಬೆಳೆಯಲಿ.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

ಹೊಲಗಳು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಫಲವ ಾ್ತಗಿರಲಿ.
ಬಯಲುಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತಿ ಾಗಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

17 ಾಜನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
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ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

18ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಅಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಡಬಲ್ಲನು!

19ಆತನ ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನಮಹಿಮೆಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
ಅಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

20 (ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡವು.)

ಮೂರನೆ ಾಗ
73

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73-89)
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ನಿಜ!

ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ!
2ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಲುಗಳುಜಾರಿದವು;

ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ತಪಿ್ಪದವು.
3ದುಷ್ಟರ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಗೊಂಡೆನು.
4ಅವರು ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.*
5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ವುಅವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಾಗಿದೆ;

ದೆ್ವೕಷವು ಅವರಿಗೆಉಡು ಾಗಿದೆ.
7ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೊಬಿ್ಬವೆ;

ಅವರಮನಸು್ಸ ದುಷ ್ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತದೆ.
8ಅವರು ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾ ಾಡುವರು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾದ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ಾಡುವರು.
9ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,

ಾವೇ ಭೂಮಿಯಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಮಕ್ಕಳೂಅವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿಯುವರು;

ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುವರು.
11 “ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಆ ದುಷ್ಟರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

12ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ದುಷ್ಟರೇ ಸರಿ!
ಆದರೂ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವುಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

13ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನೇಕೆ ನಿಮರ್ಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?

* 73:4: ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರಮರಣವು ನಿ ಾರ್ಧಕ ಾಗಿದೆ.”
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14ದೇವರೇ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆ.

15ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

16ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿತು್ತ.

17ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತು.

18ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವರು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾಗುವರು.

19ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು,
ಆಗ ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳುಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಅವರು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವರು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ
ಮರೆತುಬಿಡುವ ಕನಸಿನಂತಿ ಾ್ದರೆ ಆ ಜನರು.

ಾವು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಾಕ್ಷಸರಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುವೆ.

21-22 ಾನು ಬಹು ಮೂಢ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ದುಷ್ಟರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆ.

ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದನು!
ಾನು ಮೂಢ ಪಶುವಿನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆನು.

23ಆದರೂ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊ.

24ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು.
ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊ.

25ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರನು್ನ ಬಯಸಲಿ?

26ನನ್ನ ಹೃದಯವೂದೇಹವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ನನ್ನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವೆ.

27ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.

28ನನ ಾದರೋ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಾಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿರುವೆ.

74
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

ನಿನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
2ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
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ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ. ಾವು ನಿನ್ನವರೇ.
ನೀನು ಾಸಿಸಿದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
3ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸು.

ಶತು್ರವು ಾಶ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.

4ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳುಯು ಾ್ಧಭರ್ಟ ಾಡಿದರು.
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಾರೋಹಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು.

5ಶತು್ರ ಸೈನಿಕ ಾದರೋ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ
ಕಳೆ ಕೀಳುತಿ್ತರುವ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

6ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದಲೂ
ಮಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು.

7ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ ಾಡಿದರು.
ಆ ಆಲಯವುನಿನ್ನ ಾಮಘನತೆ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತ್ತ ಾ್ಲ!

8ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ಶತು್ರಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

9ನಮ್ಮ ಾವ ಚಿಹೆ್ನಗಳೂ ನಮಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಾರಿಗೂ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋಚುತಿ್ತಲ್ಲ.

10ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

11ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರುವಿಯ ಾ್ಲ!

12ದೇವರೇ, ಬಹು ಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಜ.
ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.

13ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿ ಾತನು ನೀನೇ.

14ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
15ತೊರೆಗಳೂನದಿಗಳೂಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸು ಾತನೂ ನೀನೇ.
16ನೀನು ಹಗಲನೂ್ನ ಾತಿ್ರಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನನೂ್ನ ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
17ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲವನೂ್ನ ಚಳಿ ಾಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
18ದೇವರೇ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ವೈರಿಯು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!
ಆಮೂಖರ್ರು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.

19ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ರಣಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಬಡಜನರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.

20ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಈದೇಶದ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

21ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಡಜನರೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
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22ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ಹೋ ಾಡು!
ನಿನಗೆ ಸ ಾಲೊಡಿ್ಡದ ಆ ನಿಂದಕರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ!

23ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.

75
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತ ್ತತಿಸುವೆವು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಮಿಪ್ಯದಲಿ್ಲರುವೆ;
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆ;
ಾನು ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆ.

3ಭೂಮಿಯು ಅದರಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತದೊಡನೆ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಭೂಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸು ಾತನು ಾನೇ.

4-5 “ಗವಿರ್ಷ್ಠರೇ, ‘ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ದುಷ್ಟರೇ, ‘ಅಹಂ ಾರ ಪಡಬೇಡಿ!
ಸೊಕಿ್ಕನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಬೇಡಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

6ಭೂಲೋಕದ ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡ ಾರದು.

7 ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ದೇವರೇ.
ಾರನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾತನು ದೇವರೇ.

ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವನು;ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅವನತಿಗಿಳಿಸುವನು.
8ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರಯಿದೆ.

ಆ ಾತೆ್ರಯು ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಆತನು ದಂಡನೆಯೆಂಬ ಆ ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಯುವನು;

ದುಷ್ಟರು ಕೊನೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು!
9 ಾನು ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
10ದುಷ್ಟರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು

ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು.

76
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಪ.
1ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ ಸರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆತನ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
2ಆತನ ಗು ಾರವು ಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.

ಆತನ ಆಲಯವುಸಿ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿದೆ.
3ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ

ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ಇತರಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

4ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
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ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದುಬರು ಾಗ ನೀನು ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿರುವೆ.
5ಆ ಸೈನಿಕರು ಾವೇ ಶಕಿ್ತವಂತರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆಈಗ ಅವರು ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

6 ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಗದರಿಸಲು
ರ ಾಶ್ವಗಳ ಸೇನೆಯುಮೂಛೆರ್ಗೊಂಡಿತು.

7ದೇವರೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರನೇ ಸರಿ!
ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರು ಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?

8ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದನಿಂತು
ತನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

9ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೀ ಾರ್ನ ನೀಡುತಿ್ತರಲು ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಯಿತು.

10ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾಗ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು.

11ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
12ಆತನು ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

77
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1 ಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ದೇವರೇ, ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ರೆಯಿಡುವೆನು, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು;

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸ ಾ ಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3 ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ಆದರೂ ನನಿ್ನಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

4ನೀನು ನನಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

5ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.

6 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆನು.

7 ಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು:
“ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತಂ ಾದರೂ ಅಪೇ ಸುವನೇ?

8ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾತ್ಸಲ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತೇ?
ಆತನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಮತೆ್ತಂದೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9ದೇವರು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನ ಕನಿಕರವು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೋಪ ಾಗಿರುವುದೇ?”
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10 ಬಳಿಕ ಾನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ: “ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡನೇ?”

ಎಂಬುದೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವ ಪ್ರಶೆ್ನ.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

12ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

13ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆಮಹತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.

15ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
ಾಕೋಬನಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ನೀನು ರ ಸಿದೆ.

16ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡವು.
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು.

17ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡಗಳುಮಳೆಗರೆದವು.
ಜನರಿಗೆಮೇಘಮಂಡಲದಿಂದ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಾಣಗಳು ಆ ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿದವು.

18ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು.
ಭೂಮಿಯು ಅ ಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ ಾಡಿದೆ;
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಗುರುತು ಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ೕಶೆಯನೂ್ನ ಆರೋನನನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.

78
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;

ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
2 ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;

ಪೂವರ್ ಾಲದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು.
3 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
4 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.
ಾವೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

5ಆತನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

6ಹೊಸ ತಲೆ ಾರುಗಳವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾ ಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.
ಹೀಗೆ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವರು.

7ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.
ದೇವರಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರುಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

8ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ,
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಂಡ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರುಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

10ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆತನಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

11ದೇವರಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

12ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

13ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾಟಿಸಿದನು.
ಅವರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಬಲ ಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

14ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ೕಡದಿಂದಲೂ
ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

15ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಅವರಿಗೆ ಾಗರದಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ನೀರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.

16ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ನದಿಯಂತೆ ಬರ ಾಡಿದನು.

17ಆದರೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆತನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.

18ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಪರೀ ಗೊಡಿ್ಡದರು.

19ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ?

20ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ ನೀರು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಹೊರಬಂದದೆ್ದೕನೊ ನಿಜ!
ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾಂಸವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಆತನು ಾಕೋಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
22 ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
23ಆಗ ಆತನುಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವಮೇಘಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು,

ಅವರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಮನ್ನವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಸಿದನು.
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24ಆ ಾಶದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದು
ಆ ಾಶದಉ ಾ್ರಣದಿಂದ ಾನ್ಯವು ಸುರಿದಂತೆಮನ್ನವು ಸುರಿಯಿತು.

25ಜನರು ದೇವದೂತರ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು.
ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.

26ಬಳಿಕಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಆಗ ಾವಕಿ್ಕಗಳುಮಳೆಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.

27ಆತನು ತೇ ಾನಿನಿಂದ ಾಳಿಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ
ಪ ಗಳು ಸಮುದ್ರದಮರಳಿನಷು್ಟ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.

28ಪ ಗಳು ಾಳೆಯದಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ,
ಆ ಜನರ ಗು ಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಬಿದ್ದವು.

29ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇರಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಾಡಿದರು.

30ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾವಕಿ್ಕಗಳ ರಕ್ತವನು್ನಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ದಲೇಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

31ಆಗ ಆತನು ಅವರಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕಯುವಕರಿಗೆ ಆತನು ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

32ಆದರೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.
ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.

33ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.

34ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ದೇವರು ಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ,
ಉಳಿದವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

35ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

36ಆದರೆ ಅವರುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರದೆ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.
37ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
38ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು;

ಾನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
39ಅವರು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಜನ ಾದರೋ ಬೀಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾರದ ಾಳಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
40ಅ ್ಯೕ,ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ದಂಗೆಎದ್ದರು.

ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
41ಪದೇಪದೇ ಅವರು ಆತನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
42ಅವರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
43ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಸೋನ್ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
44ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು!

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
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45ಆತನು ಹಿಂಡುಹಿಂಡು ಹುಳಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದವು.

ಆತನು ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದವು.

46ಆತನು ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ
ಇತರ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

47ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆತನು ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು;
ಅವರಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಮಂಜುಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು.

48ಆತನು ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ
ಅವರ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಲೂ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

49ಆತನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸಂ ಾರ ದೂತರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

50ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬದುಕದಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.
ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಾವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

51ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಾಮನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಆತನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

52ಬಳಿಕ ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

53ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಸುರ ತ ಾಗಿಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಜನರು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

54ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಗೂ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

55ಆ ಾಡಿನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಲುಕೊಟ್ಟನು;
ಆ ಾಡಿನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

56ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

57ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು; ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.
ತಿರುಗು ಾಣದಂತೆ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

58ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.

59ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು,
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು!

60ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಆತನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಸ ಾಡಿದು್ದ ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ.

61ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶತು್ರಗಳು ಆತನ “ಸುಂದರ ಾದ ಆಭರಣವನು್ನ” ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

62ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿದನು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಮರಣ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

63ಯುವಕರು ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾದರು.
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ಅವರಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿ ಾಹಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
64 ಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು,

ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
65 ಕೊನೆಗೆ, ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೂ

ಅಮಲಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕನಂತೆಯೂ ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ಎದ್ದನು.
66ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದನು.
67ಆದರೆ ಆತನು ೕಸೇಫನ ಕುಲವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಕುಲವನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
68ಆತನುಯೆಹೂದಕುಲವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
69ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಆ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ

ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿದನು.
70ಆತನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.
71ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ

ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

72 ಾವೀದನುಯ ಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಬಹು ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

79
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ,ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

2ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಪ ಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದರು.

3ರಕ್ತವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳಲು ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

4ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯದೇಶಗಳವರು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.

5ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯುಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

6ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.

7 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

8ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.
ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರು!
ನೀನು ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರುವೆ!

9ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 79:10 906 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 80:10

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗೋಸ ್ಕರ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

10ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ? ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರನೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.

ದೇವರೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

11ದಯವಿಟು್ಟ, ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು!
ಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಡು.

12ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ದಂಡಿಸು.
ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

13 ಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನೀನು ಾಲಿಸುವಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

80
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ,

ೕಸೇಫನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತೆ ನಡೆಸು ಾತನೇ,
ಕೆರೂಬಿ ದೂತರಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ,

ಕಿವಿಗೊಡು. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.
2ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೂಮನಸೆ್ಸಗೂ

ತೋರಿಸು.
ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

3ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು!

4ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ?

5ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿರುವ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ
ನೀ ಾಗಿದೆ.

6ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾರಣವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.

7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

8ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಬೇರೆ ಜನರನು್ನ ಈ ಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ.

9 “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದ ಾಡಿದೆ.
ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

10ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
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ಅದರ ಎಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
11ಅದರ ಬಳಿ್ಳಗಳುಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.

12ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ಈಗ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಾಡುಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

14ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಸಂರ ಸು.

15ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀನು ನೆಟ್ಟ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಎಳೆ ಸಸಿಯನು್ನ* ನೋಡು.

16ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಒಣಗಿದ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಶ ಾಡಿದೆ.

17ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ† ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಜನರ‡ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚು.

18ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸು.
ಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು, ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆವು.

19ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ,
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರದ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಾಡಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
2 ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸ ಾರಂಭಿಸಿರಿ;

ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ.
ಇಂ ಾದ ಾಪ್ರ್ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.

3ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಜಾ ಾಲ ಾದ
ಪೂಣಿರ್ಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿರಿ.

4ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

5ಆತನು ೕಸೇಫನನು್ನ*ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಾಷೆಯನೆ್ನೕ!
6ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಹೊರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು.

ಕೆಲಸ ಾರರ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ಬಿ ಾಕುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
7ನೀವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.

ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಾ ೕರ್ಡದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

* 80:15: ಎಳೆ ಸಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮಗನು.” † 80:17: ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವನ.”
‡ 80:17: ಜನರ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನರಪುತ್ರ.” * 81:5: ೕಸೇಫ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದರ ಅಥರ್: ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು.
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ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆರೀ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರೀ ಸಿದೆನು.”

8 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕಿವಿಗೊಡು!

9ಪರದೇಶದವರು ಆ ಾಧಿಸುವ
ಾವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನಪೂಜಿಸಬೇಡ.

10ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಾನೇ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆ,
ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.

11 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಿತು.

13ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ,
14ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

16ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.
ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗುವ ತನಕ ಕೊಡುವನು.”
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ* ನಿಂತುಕೊಂಡು

ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವನು.
2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?”

3 “ಅ ಾಥರಮತು್ತ ಬಡಜನರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಿರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಬಡವರ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ ಸಂರ ಸಿರಿ.

4ಬಡವರಿಗೆಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರ ಸಿರಿ.

5 “ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವುಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ!”

6 ಾಯಕ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ದೇವರುಗಳು. ನೀವುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಪುತ್ರರು.

7ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ.
* 82:1: ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಯಕರುಗಳ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕಸಲ,
ಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ.”

8ದೇವರೇ ಎದೆ್ದೕಳು! ನೀನೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರು!
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಾಯಕ ಾಗಿರು!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾತ ಾಡು.

2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲಿ ಾ್ದರೆ.

3ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಅವರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ: “ಬನಿ್ನರಿ,ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡೋಣ.
ಆಗ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು.”

5ನಿನಗೂ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೂ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಾ್ದರೆ.

6-7 ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಎದೋಮ್ಯರು, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಗಿ್ರೕಯ
ಸಂತತಿಯವರು,

ಗೆ ಾಲ್ಯರು,ಅ ್ಮೕನಿಯರು,ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತು್ತ ತೂರ್ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

8ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

9ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಾಬೀನನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.

10ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೊಳೆತುಹೋದವು.

11ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಓರೇಬ್ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.

ನೀನು ಜೇಬಹಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.
12ನನ್ನ ದೇವರೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
13 ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಹೋಗುವ ಟಕುಬೇರಿನ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾಡು.

ಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಚದರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸು.
14 ಾಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ

ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು.
15ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋಗು.

ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ನಡುಗಿಸು.
16ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡು;

ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವರು.
17ಅವರನು್ನ ಭಯವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ ಕವಿದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿ.

ಅವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಾಶ ಾಗಲಿ.
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18ಆಗ ಅವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
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ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವುಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾತುರಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಂ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತಿ್ತವೆ.
3ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ,

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ

ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮರಿ ಾಡುತ್ತವೆ.
4ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವರು.
5ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ

ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
6ಒರತೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ ಕಣಿವೆಯಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು.

ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.
7ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು

ಊರಿಂದಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವರು.

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

9ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

10ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವಿರ ದಿನಗಳಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.*

11ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನೂಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.†
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.

12ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

85
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆತೋರು.
* 84:10: ದುಷ್ಟರ … ಉತ್ತಮ ಅಥ ಾ “ದುಷ್ಟರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.” † 84:11: ಸಂರಕ್ಷಕನೂ… ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸೂಯರ್ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿ.”
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ಾಕೋಬನ ಜನರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.

2ನಿನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು!
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

3ನಿನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
ಉಗ್ರ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ.

4ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.

5ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾಲ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೋಪವನು್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ?

6ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

8ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಾಂತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಢಜೀವನಕೆ್ಕ ಹೋಗಕೂಡದು.

9ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ರ ಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಾವು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ೌರವದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವ ಸಮಯಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.

10ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವೂಅವರಿಗೆಮುದಿ್ದಡುತ್ತವೆ.

11ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವರು.
ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.*

12ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಒದಗಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.

13ನೀತಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
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ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1 ಾನು ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು! ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು!
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕರುಣಾಮಯನೂ ಆಗಿರುವೆ.
* 85:11: ನಿ ಾಸಿ … ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಷ್ಠತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉದಯಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯತನವು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದು.”
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ನಿನ್ನ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.
ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಆಪತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾಡ ಾರರು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ನೀನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲಿ.

10ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವೆ! ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತ ಾಗಿರುವೆ!
ನೀನೇ, ೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು!

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
ಾನು ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.

12ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವೆನು!

13ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.

14ದೇವರೇ,ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಕೂ್ರರಜನರು ಗುಂಪುಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರವೂದಯೆಯೂಉಳ್ಳ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿರುವೆ.

16ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮಗನನು್ನ ರ ಸು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಲಿರುವ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಸೂಚನೆ ಂದನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿರುವಿಯೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ತುತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

2 ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

3ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.

4ದೇವಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲಯೂ ತೂರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಥಿ ೕಪಿಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.
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5ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

6ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹುಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳವು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

7ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
“ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಹೇ ಾನ.
1ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಕೊಡು.

ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ಾನಿಡುವ ರೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
3ನನ್ನ ಜೀವವು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

ಮರಣವು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
4ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸತ್ತವನಂತೆಯೂ

ಬದುಕ ಾರದ ಬಲಹೀನನಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
5ಸತ್ತವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕು.

ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಶವದಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತ ಜನರಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನಿ್ನಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಲನೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ ಾದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರುವೆ;

ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿರುವೆ.
7ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ

ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.

8ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ಹೊಲೆ ಾದಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ ಬೀಗ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರೆನು.
9ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!

10ಯೆಹೋವನೇ, ಸತ್ತ ಜನರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ ಾ?
ಇಲ್ಲ! ದೆವ್ವಗಳು ಎದು್ದನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

11ಸತ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.
ಸತ್ತವರು, ಸತ್ತವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.

12ಸತು್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡ ಾರರು.
ಸತ್ತವರು,ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡ ಾರರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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14ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವುದೇಕೆ?

15 ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾನು ನಿಸ್ಸ ಾಯ ಾಗಿರುವೆ.

16ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ.

17 ಾಧೆಗಳೂ ನೋವುಗಳೂ ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
ಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ನೋವುಗಳಿಂದಲೂಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ, ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಂದೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಏ ಾನ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು!
2ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶಗಳಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.

3 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆನು;ಅದೇನೆಂದರೆ,
4 ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾ ಾ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು,

ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು.’ ”

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವುದು.

6ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವನೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನನಲ್ಲ.
ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಾಗದು.

7ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆ ದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರುವರು.
ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣರ್ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

9ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ.
ಅದರ ರೋಷದ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಂತಗೊಳಿಸುವೆ.

10ರ ಾಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.

11ದೇವರೇ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.
ಪ್ರಪಂಚವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.

12ಉತ್ತರ, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಾಬೋರ್ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

13ದೇವರೇ, ಬಲವು ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲವುಮ ಾ ಬಲವೇ ಸರಿ!
ಜಯವಂತೂ ನಿನ್ನದೇ!
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14ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಾ್ಯಯದಮೇಲೆಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ಸೇವಕರುಗ ಾಗಿವೆ.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

16ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

17ನೀನೇ ಅವರ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
ಅವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಮ್ಮ ಾಜನು.

19ನೀನು ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯುದ್ಧವೀರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.

20ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ.

21ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

22 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಶತು್ರವಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

23 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷ ಾರಿದ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

24 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.

25 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನದಿಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು.

26ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

27 ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.

28 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ ಾ ಾಲ ಸಂರ ಸುವುದು.
ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆ ಾಗದು.

29ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಆ ಾಶಗಳಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.

30ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

31 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನ ಸಂತತಿಯವರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಲ ಸಿದರೆ,

32 ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಅವರ ಅಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವೆನು.

33ಆದರೆ ಅವರಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

34 ಾನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
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ಮುರಿದು ಾಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
35ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.

ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
36 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
37ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

ಈಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾಶವೇ ಾ . ಈಒಪ್ಪಂದವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.”

38ಆದರೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.

39ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

40ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದೆ;
ಅವನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದೆ.

41ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು ಅವನಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.

42ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿರುವೆ.
ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

43ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಜನಿ ಾದರೋಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

44ನೀನು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

45ನೀನು ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಟಕುಗೊಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದೆ.

46ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿಉರಿಯುವುದೋ?

47ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬದುಕಿ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.

48ಮರಣಹೊಂದದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

49ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು?
ಾವೀದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ!

50-51ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬೇ ಾಯಿತು.

ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ಅವರು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು!

52ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಾಲ್ಕನೆ ಾಗ
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90
(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 90-106)
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ್ಥನ.
2ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ

ಭೂಮಿಯೂಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ದೇವರು.
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದತನು ನೀನೇ! ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನೂ ನೀನೇ!

3ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡು ಾತನೂ ನೀನೇ;
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನೂ ನೀನೇ.

4 ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಗತಿಸಿಹೋದ
ನಿನೆ್ನಯಂತೆಯೂ ಾತಿ್ರಯಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

5ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಾಕುವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ; ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಇಲ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

ಾವು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
6ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಚಿಗುರತೊಡಗಿದರೂ
ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾವು ಾಶ ಾದೆವು.
ನಿನ್ನ ೌದ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

8ನಮ್ಮ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿವೆ.

9ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.

10ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್; ಬಲಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್.
ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.

ಬಹುಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ!
ಾವು ಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.

11ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಪೂಣರ್ ಬಲವನು್ನ ಾರೂ ತಿಳಿಯರು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕೋಪದಷೆ್ಟೕ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.

12ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು.
ಆಗ ಾವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗುವೆವು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣವಿರಲಿ.

14ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತುಂಬಿಸು.
ಆಗ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

15ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

16ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳಿ ಾಗಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.
17ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಲ ನೀಡಲಿ;
ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು ಸಫಲಪಡಿಸಲಿ.
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1ಮಹೋನ್ನತನ ರೆಹೊಕಿ್ಕರುವವನು
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ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
3ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ

ಮರಣಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವವನು ಆತನೇ.
4ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

5ಇರುಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಾಣಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಬರುವ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಗಳಿ ಾಗಲಿ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ನೀನು ಾವಿರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗದು.

8ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

9 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ.
ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ.

10 ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ರೋಗಗಳೂಇರದು.

11ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಲು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
12ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ದೇವದೂತರುಗಳು

ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.
13ಸಿಂಹಗಳಮೇಲೆಯೂಮತು್ತ

ವಿಷಸಪರ್ಗಳಮೇಲೆಯೂ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
14ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನನು್ನ ರ ಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು.
15ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

16ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.”
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ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೂ

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದೂಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
2-3ಹತು್ತ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಪ್ರ್ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವುದುಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಾವು ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡುವೆವು.
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5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಂತಹಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗದು.

6ನಿನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನರು ದಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವು ಾವುದನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಮೂಢರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

7ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆಯೂ ಬದುಕಿ ಾಯುವರು.
ಅವರ ನಿರಥರ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೊ ಸ ಾ ಾಲ ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದುವೆ.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲ ಾಶ ಾಗುವರು;

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.
10ನನ್ನ ಾ್ನದರೋ ನೀನು ಾಡುಕೋಣ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿ ಾತನು ನೀನೇ.
11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.

12-13ನೀತಿವಂತ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷದಂತಿರುವರು.

ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಗು್ಗ ಬಿಡುತಿ್ತರುವ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳಂತಿರುವರು.

14ಅವರು ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಎಲೆಮರಗಳಂತೆ ಫಲಿಸುವರು.

15ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರುವರು.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತಪು ್ಪ ಾಡನು.
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1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು.

ಆತನು ವೈಭವವನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಂಪಚವೇ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2ದೇವರೇ, ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇರು ಾತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ!
3ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳ ಶಬ್ದವು ರೆಯುತಿ್ತದೆ.

ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತವೆ.
4ಬಿರು ಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿವೆ.

ಆದರೆಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವುಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

94
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು!
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ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು!
2ಇಡೀಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ನೀನೇ.

ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟಜನರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?
4ಆಅಪ ಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು?
5ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
6ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.
7ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವುಮೂಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ನೀವು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಾ ಾಗ?

ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಬಹು ದಡ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

9 ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ?

10ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.

11ಮನುಷ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

12ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

13ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.
ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಾ್ಯಯವು ನೀತಿ ಂದಿಗೆಮರಳಿ ಬರುವುದು.
ಆಗ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವರೂಯ ಾಥರ್ವಂತರೂ ಆಗುವರು.

16ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಜಾರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ಆತನು ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಿದನು.

19 ಾನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ.

20ದೇವರೇ, ೕಸ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಡ.
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ಅವರು ಾನೂನನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.
21ಅವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ

ನಿರಪ ಾಧಿಗಳಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವರು.
22ನನ ಾದರೋಯೆಹೋವನು ಪವರ್ತದಮೇಲಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
23ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದಂಡಿಸುವನು.

ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

95
1ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸೋಣ!

ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
2ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಾಡೋಣ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡೋಣ.
3 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಮ ಾದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಆತನು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಭೂಮಿಯಆಳವೂಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಶಿಖರಗಳೂಆತನವೇ.
5ಸಮುದ್ರವು ಆತನದೇ,ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಆತನೇ.

ಭೂಮಿಯೂಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.
6ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
7ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರೇ.

ಆತನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ ಇಂದೇ ಾವು ಆತನಮಂದೆ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

8ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀವುಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲಯೂ
ಮ ಾ್ಸ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದಂತೆ ಂಡತನ ಾಡಬೇಡಿ.

9ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

10ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದನು,
ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಅವರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಾಡನು್ನ
ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.”
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1ಯೆಹೋವನ ನೂತನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ!

ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡಲಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿರಿ! ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ! ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ!
3ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅ ೕಘ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ೕಗ ್ಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು.
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5ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.

6ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂವೈಭವವೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯೂ ೌಂದಯರ್ವೂತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

7ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.

8ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
9ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಸುಂದರ ಾದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
10ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಆಳುವನು.

11ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಸಂತೋಷಪಡು!
ಭೂಮಿಯೇ,ಉ ಾ್ಲಸಪಡು! ಸಮುದ್ರವೇಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವಸವರ್ಸ್ವವೇ,ಆನಂದ ೕಷ

ಾಡಿರಿ!
12ಹೊಲಗಳೇಮತು್ತ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ!

ಅರಣ್ಯದಮರಗಳೇ, ಾಡಿರಿಮತು್ತ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
13 ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲುಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಆಳುವನು.

97
1ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತರುವನು! ಭೂಮಿಯು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

ದೂರ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
2 ಾ ೕರ್ಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂಆತನ ಾಜ್ಯದ ಬಲ ಾಗಿವೆ.
3ಬೆಂಕಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗಿ

ಆತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.
4ಆತನಮಿಂಚು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಾವರ್ ೌಮ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಬೆಟ್ಟಗಳುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
6ಆ ಾಶಗಳೇ, ಆತನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಿ!

ದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಲಿ!

7ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ “ದೇವರುಗಳ” ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚು್ಚವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವರು.
ಅವರ “ದೇವರುಗಳು”ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

8ಚೀ ೕನೇ, ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡು!
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

9ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ ನೀನೇ.
ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.

10ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರನು್ನ ಕೆಡುಕರಿಂದ ರ ಸುವನು.

11ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೆಳಕೂಯ ಾಥರ್ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತವೆ.
12ನೀತಿವಂತರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!

98
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ!
ಆತನ ಬಲಗೈಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಹುವೂ

ಆತನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿವೆ.
2ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
3ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
4ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.

ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!
5 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿರಿ.
6ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಾಜ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
7ಸಮುದ್ರವೂ ಭೂಮಿಯೂ

ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.
8ನದಿಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ!

ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಡಿರಿ!
9ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿರಿ,

ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು* ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

99
1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!

ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
2ಚೀ ೕನಿನಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು!

ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

ಆತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
4ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಾಜನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ದೇವರೇ, ನೀತಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
* 98:9: ಆಳಲು ಅಥ ಾ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು
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ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ,

ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾದಪೀಠಕೆ್ಕ*ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
6 ೕಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ದೇವರ ಾಜಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಸಮುವೇಲನೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

ಅವರು ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರೆಂದೂ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವವನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು!

100
ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಿರಿ;

ಹಷರ್ಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ!
3ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರು.
ಾವು ಆತನ ಜನರೂಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4 ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ,
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ.

101
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾಡಿಹರಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಾಯನ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಮನೆಯಲೂ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಾ ಾಗ?

3ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವರು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
ಾನು ಅವರಂತೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ!

* 99:5: ಾದಪೀಠ ಬಹುಶಃ, ಇದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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4 ಾನು ನಿನಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆನು;
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

5ನೆರೆಯವನ ಕುರಿತು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಾನು ತಡೆಯುವೆನು.

ಗವರ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

6ನಂಬಿಗಸ್ತರಿ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧರು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ.

7ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

8ಈದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಓಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

102
ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲರುವವನ ಾ್ರಥರ್ನೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಡುವ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.
2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
3ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತವೆ.
4 ಾನು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನುಊಟವನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.
5ದೀಘರ್ ದುಃಖದಿಂ ಾಗಿ

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
6ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
7ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯೂ ಾರದು.

ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯಮೇಲಿರುವ ಏ ಾಂಗಿ ಾದ ಪ ಯಂತೆ ಾನಿದೆ್ದೕನೆ.
8ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಡಿ ಶಪಿಸುವರು.
9ನನ್ನ ದುಃಖವೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಾನೀಯದೊಳಗೆ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
10ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ!

11ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಾನು ಒಣಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!

13ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀ ೕನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
ನೀನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.
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14ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.
ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಧೂಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವರು!

15ಜನರುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.

16 ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ವೈಭವವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವರು.

17ಆತನು ನಿಗರ್ತಿಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
ಅವರ ರೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಿ.
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.

19ಯೆಹೋವನುಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.

20ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾದವರನು್ನ ಆತನು ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

21ಆಗ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರುಯೆಹೋವನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು:
ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವರು.

22ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬರುವವು.
ಾಜ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬರುವವು.

23ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು.

24ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಂತೆಂದೆನು: “ ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ!

25ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ!

26ಲೋಕವೂಆ ಾಶವೂ ಕೊನೆಗೊಳುತ್ತವೆ.
ನೀ ಾದರೊ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವೆ!

ಅವುಬಟೆ್ಟಗಳಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಪುಗಳಂತೆ ಬದ ಾಯಿಸುವೆ.
ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬದ ಾಗುತ್ತವೆ.

27ದೇವರೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!

28 ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ.”

103
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ನನ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
2ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಆತನಉಪ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವನು;

ನಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವನು.
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4ಆತನು ನಮ್ಮಜೀವವನು್ನ ಾಶನದಿಂದ ರ ಸಿ
ನಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ತೋರುವನು.

5ಆತನು ನಮಗೆ ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ೌವನವನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುವನು.

7ಆತನು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

8ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಟೀಕಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪ ಾಗಿರುವವನಲ್ಲ.

10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಆದರೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ ೕ
ಆತನಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.

12ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ದೂರವಿರುವಂತೆ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

13ತಂದೆಯುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.

14ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಲ್ಲನು.
ಾವುಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡದೂ್ದ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

15ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಕೊಂಚವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಾವು ಅಡವಿಯಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೂವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಿಸಿ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಳಿಕ,ಅದು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಗುರುತಿಸ ಾಗದು.

17ಆದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದನು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

ಆತನು ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.
18ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳುವನು.

20ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ,
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

21ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ,* ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೇರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

22 ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ದೇವರೇ ಅಧಿಪತಿ.

ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!
* 103:21: ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಈ ಪದ, “ಸೈನ್ಯಗಳು,” “ದೇವದೂತರು,” ಅಥ ಾ “ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಗ್ರಹಗಳು” ಎಂಬಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು!
ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

2ನೀನು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ನೀನು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಪರದೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವೆ.

3ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳನು್ನ ರಥಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಾಳಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವೆ.
4 ಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ.*
5ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ಅಸಿ್ತ ಾರದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗದು.
6ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.

ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.
7ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಲು ನೀರು ಹಿಂತಿರುಗಿತು.

ನೀನು ಬಜಿರ್ಸಲು ನೀರು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
8ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದು

ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹರಿದುಹೋದವು.
9ನೀನು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಆವೃತ ಾಗದು.

10ನೀನು ನೀರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯ ಾಡುವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತೊರೆಗಳಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

11ತೊರೆಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಸಹ ನೀರಿ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

12 ಾಡುಪ ಗಳು ಬಂದು ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮೀಪದಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಾನ ಾಡುತ್ತವೆ.

13ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

14ನೀನು ಪಶುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವೆ.
ಾವು ದುಡಿದು ಬೆಳೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವುಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
15ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ

ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ† ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

16ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳುಯೆಹೋವನವೇ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟತನುಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

17ಪ ಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ತು ಾಯಿಮರಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

* 104:4: ಾಳಿಯನು್ನ… ಾಡಿರುವೆಬಹಶಃ, ಕೆರೂಬಿಮತು್ತ ಸೆ ಾಫಿಎಂಬಎರಡುಬಗೆಯದೂತರುಗಳಬಗೆ್ಗ ಇದು ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು.
ಸೆ ಾಫ್ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯ ಪದದ ಅಥರ್ “ಬೆಂಕಿ.” † 104:15: ನಮ್ಮನು್ನ … ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಮ್ಮ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಾಂತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡುವನು.”
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18ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಾಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿವೆ.
ದೂಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿವೆ.

19ವಿಶೇಷ ಾಲಗಳ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಾನು ಮುಳುಗತಕ್ಕ ಸಮಯವು ಾ ಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

20ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ.

21ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆ ಾಡು ಾಗ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

22ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರು ಾಗ,
ಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

23ಬಳಿಕ ಜನರು ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವರು.

24ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲವು.

25ಇಗೋ ವಿ ಾಲ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನೋಡು.
ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳೂ
ಾ ಾ ಬಗೆಯಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

26ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಆಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು.

27ಈಜೀವಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.

28ಸವರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಕೈತೆರೆದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಅವು ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುತ್ತವೆ.

29ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಅವು ಭಯಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

ಅವುಗಳ ಾ್ವಸವು ಹೋಗಿ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಸತು್ತ ಮತೆ್ತ ಮಣಾ್ಣಗುತ್ತವೆ.

30ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನಊದು ಾಗ ಅವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೂತನ ಪಡಿಸುವೆ.

31ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ!
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

32ಆತನು ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಾಕು,
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು;

ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು,
ಅವುಜಾ್ವ ಾಮುಖಿಗ ಾಗುತ್ತವೆ.

33ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

34 ಾನು ಹೇಳಿದಈ ವಿಷಯಗಳುಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ.
ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
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35 ಾ ಾತ್ಮರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ.
ದುಷ್ಟರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

105
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ; ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧಕರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಿರಿ.
5ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಕದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6ನೀವು ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;

ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
7ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.

ಆತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳುವನು.*
8ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
9ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
10ಆತನು ಅದನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

ಆ ದೇಶವು ನಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
12ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ

ಅವರು ಪ್ರ ಾಣಿಕರಂತೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.

13ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ
ಾಜ್ಯದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

14ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.

15 “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.
ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

16ದೇವರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಜನರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ೕಸೇಫನೇ ಅವನು.

* 105:7: ಯೆಹೋವನೇ… ಆಳುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಆ ಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲವೆ.”
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18ಅವರು ೕಸೇಫನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರು;
ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು.

19ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನೆರವೇರುವವರೆಗೆ ಅವನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಸೇಫನು ಸತ್ಯವಂತನೆಂದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನಿರೂಪಿಸಿತು.

20ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
ಆ ದೇಶದ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

21ಅರಮನೆಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾಜನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಸೇಫನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

22 ೕಸೇಫನು ಇತರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಹಿರಿಯರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

23ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.

24 ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು.

25ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

26ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯನೂ್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

27 ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಶೆ ಆರೋನರಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.

28ದೇವರು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಆದರೂಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

29ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು,
ಆಗ ಅವರಮೀನುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.

30ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ದೇಶವು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ಾಜನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಪೆ್ಪಗಳಿದ್ದವು.

31ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು
ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂಹೇನುಗಳೂಬಂದವು.
ಅವುಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.

32ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಹೊಡೆದವು.

33ದೇವರು ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದಮರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನೂ್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡಿದನು.

34ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ
ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಬಂದವು.

35ಮಿಡತೆಗಳೂಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

36ಬಳಿಕ ದೇವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

37ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಎಡವಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

38ದೇವಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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39ಆತನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ ್ಕರ ೕಡವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹರಡಿದನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

40ಜನರು ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು;
ಪರಲೋಕದಿಂದಮನ್ನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

41ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಗ ನೀರು ಚಿಮು್ಮ ಾ್ತ ಹೊರಬಂದಿತು;
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು!

42ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಆಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಜನರುಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹೊರಬಂದರು!

44ಅನ್ಯಜನರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನ್ಯಜನರು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

45ತನ್ನ ಜನರು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲೆಂದೂ
ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಲೆಂದೂ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

106
1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು! ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಮಹತ್ವವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಣಿರ್ಸಲು ಾರಿಗೂ ಆಗದು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

ಅವರು ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಯೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ರ ಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀನು ಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೂ ಾಲು ದೊರೆಯಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂ ಾಗಲಿ.

6ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆವು!

7ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಏನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.

8ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
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9ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಆತನು ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಮರಳು ಾಡಿನಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

10ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು!

11ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ!

12ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

13ಆದರೆ ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವರು ಬೇಗನೆಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು; ಆತನಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

14ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಾತುರ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

15ಆತನು ಅವರ ಆಸೆಯನು್ನಪೂರೈಸಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

16ಅವರು ೕಶೆಯಮೇಲೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಮೇಲೆಯೂಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.

17ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬಿ ಾಮನ ಪಂಗಡದವರನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.

18ಬಳಿಕ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

19ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

20ಹುಲು್ಲತಿ್ತನು್ನವ ಹೋರಿಯಮೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಅವರು ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾರಿಬಿಟ್ಟರು!

21ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರ ಸಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು!
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

22ಆತನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು!

23ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯುಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಂತಪಡಿಸಿದನು.

24ಬಳಿಕ ಅವರು ರಮಣೀಯ ಾದ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಅವರಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.

25ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ
ದೇವರ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವು ಾಗಿ
ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

27ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸುವು ಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
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28ಬಳಿಕ ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ದೇವಜನರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು ತಿಂದರು.*

29ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು.

30ಆದರೆ ಫೀನೆ ಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಆತನು (ಯೆಹೋವನು) ಆ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

31ಫೀನೆ ಾಸನ ಈ ಾಯರ್ವು
ಅವನನು್ನ ತಲೆತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

32ಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ೕಶೆಗೆ ಕೇ ಾಯಿತು.

33ಅವರು ಆತನಿಗೆ (ದೇ ಾ ಾತ್ಮನಿಗೆ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯು ದುಡುಕಿ ಾ ಾಡಿದನು.

34 ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

35ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದರು.

36ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆಉರುಲಿನಂ ಾದರು.
ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರುಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

37ದೇವಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

38ದೇವಜನರು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

39ತಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವಜನರು ಮಲಿನಗೊಂಡರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

40ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು;
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡನು!

41ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು;
ಅವರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಂತೆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು.

42ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದರು.

43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ರ ಸಿದರೂ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

44ಆದರೆ ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು;
ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

45ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.
ತನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು.

46ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಎಳೆದೊಯ್ದರು.
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.

47ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು!
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

* 106:28: ಜೀವವಿಲ್ಲದ… ತಿಂದರು “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು ತಿಂದರು.”
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ಆಗ ಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.

48ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರು ಾತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

“ಆಮೆನ್! ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!”
ಎಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಐದನೆಯ ಾಗ
107

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 107-150)
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು;

ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಂದಲೂಉತ್ತರ ದ ಣಗಳಿಂದಲೂ ಬರ ಾಡಿದನು.

4ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.
ಾವು ನೆಲೆಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

5ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗತೊಡಗಿದರು.

6ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

7ಅವರು ನೆಲಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು.
8ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆತನು ಾಡುವ

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
9ಆತನು ಾಯರಿದವರನು್ನ ನೀರಿನಿಂದಲೂ

ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವನು.

10ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದರು;
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು.

12ಅವರ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು,
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರಲಲ್ಲ.

13ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

14ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಂದನು;
ಕಟಿ್ಟದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.

15ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

16ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
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ಅವರ ಾಮ್ರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಆತನು ಮುರಿದು ಾಕಬಲ್ಲನು.
ಅವರ ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲಿರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಆತನು ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಬಲ್ಲನು.

17 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದಲೂ
ದೋಷಗಳಿಂದಲೂಮೂಢ ಾದರು.

18ಆ ಜನರುಊಟವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮರಣಾವಸೆ್ಥಗೆ ಬಂದರು.

19ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

20ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಜನರು ಗುಣಹೊಂದಿದರು.
ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.

21ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

22ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ.

23 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಮುದ್ರ ಾನ ಾಡಿದರು.

24ಯೆಹೋವನು ಾಡಬಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

25ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು;
ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿದವು.

26ಅಲೆಗಳುಆ ಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡರು.
27ಅವರು ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಎಡವಿಬೀಳತೊಡಗಿದರು;
ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ೌಶಲ್ಯವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು.

28ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

29ಆತನು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.

30ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾದದ್ದರಿಂದ ಾವಿಕರು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು.

31ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

32ಆತನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

33ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು;
ಹರಿಯುವ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

34ಆತನು ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಉಪು ್ಪಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು,
ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಜನರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

35ಆತನು ಮರಳು ಾಡನು್ನ ಸರೋವರಗಳುಳ್ಳ ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು;
ಒಣನೆಲದಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹರಿಯ ಾಡಿದನು.

36ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
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ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
37ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತ

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಗಿ್ಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದರು.
38ಆತನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೃದಿ್ಧ ಾದವು.

ಅವರ ಪಶುಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತಗೊಂಡವು.
39ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ

ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು; ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದವು.
40ಆತನು ಅವರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು;

ಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.
41ಬಳಿಕ ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಅವರ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕುರಿಮಂದೆಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಾದವು.
42ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.

ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
43 ಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು

ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

108
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

2 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ,
ಾವು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋಣ!

3ಯೆಹೋವನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

4 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ೕಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡು.

7ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು;
ಶೆಕೆಮ್ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಬಯಲನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
8ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತವೂಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತವೂ ನನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ನನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾದತೊಳೆಯುವ ಬೋಗುಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಎದೋಮ್ನನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಮೇಲೆ ಾನು ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು.”

10ವೈರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರು?
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11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ನಿಜವೇ?

12ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!

13ದೇವರು ಾತ್ರ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು.

109
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ,

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
3ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;

ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
5 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ

ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

6ನನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸು.
ಅವನಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಲು ದೂಷಕನನು್ನ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಅವನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ.
ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ಪ್ರತಿ ಾದವುಅವನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡಲಿ.

8ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಬೇಗನೆ ಾಯಲಿ.
ಅವನಉದೊ್ಯೕಗವುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ.

9ಅವನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡು.
10ಅವನಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು

ತಿರುಕರಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಲಿ.
11ಅವನಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟವರು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಪರರು ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
12ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೃಪೆತೋರದಿರಲಿ;

ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾರೂ ಕರುಣೆತೋರದಿರಲಿ.
13ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.

ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಾಗಲಿ.
14ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ತಂದೆಯ ಾಪವನು್ನ ಮರೆಯದಿರಲಿ;

ಅವನ ಾಯಿಯ ಾಪವುಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.
15ಆ ಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ;

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಅವರ ನೆನಪೇಉಳಿಯದಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಲಿ.
16 ಾಕೆಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ;

ಾರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಬಡಜನರಿಗೂಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಜೀವನವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
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17ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಪಗಳುಅವನಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.

ಅವನು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗದಂತೆ ಾಡು.

18ಅವನುಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ
ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.

19ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ
ಾಪಗಳುಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲಿ.

20ನನ್ನ ಶತು್ರವಿಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

22 ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುನೊಂದು ದುಃಖಗೊಂಡಿದೆ.

23ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಮಿಡತೆಯಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

24ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ; ಾನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 ಕೆಡುಕರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.

26ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

27ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವೆಂದೂ
ಅದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನೀನೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

28ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ;ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆ.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವೆನು.

29ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನವೇ ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರಮೇಲಂಗಿ ಾಗಲಿ.

30 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

31 ಾಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಅಸ ಾಯಕರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು;
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವನು.

110
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,

“ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
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ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
3ನೀನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಜನರು ಾ ಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೇರಿಬರುವರು.

ಆಯುವಕರು ನಿನಗೆಉದಯ ಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾಲಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ”
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಇತರ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ರಣರಂಗವುಅವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನು ದಂಡಿಸುವನು.

7 ಾಜನು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ತೊರೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಲ ಹೊಂದುವನು.

111
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
2ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.

ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸುವರು.
3ಆತನು ಮಹತ್ವ ಾದಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.

ಆತನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4ದೇವರು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ

ಆತನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
5ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು;

ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
6ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
7ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.

ಆತನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
8ದೇವರ ಆ ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

ಅವುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ.
9ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅದು್ಭತ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
10ಯೆಹೋವನಮೇಲಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಾನವು ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
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112
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಾವನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಅವನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗುವರು;
ನೀತಿವಂತನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

3ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವರು.
ಅವನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

4ಆತನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ದ ಾಮಯನೂ ಕೃ ಾಮಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ದ ಾವಂತನಿಗೂಉ ಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
ಾ್ಯಯ ಾದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

6ಅವನೆಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾಲ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7ಒಳೆ್ಳಯವನು ಕೆಟ್ಟಸುದಿ್ದಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಅವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅವನಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

8ಅವನಮನಸು್ಸ ದೃಢ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

9ಅವನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು;
ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಅವರ ದು ಾಶೆಯು ಈಡೇರದು.

113
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
3ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
4ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;

ಆತನಮಹಿಮೆಯುಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮೆರೆಯುತಿ್ತದೆ.
5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಆತನುಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ

ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಗಿ ನೋಡುವನು.
7ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವನು;

ಭಿಕ್ಷುಕರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತವನು.
8ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಾ್ನಗಿಯೂ

ಾಯಕರುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವನು.
9ಆತನು ಬಂಜೆಗೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು.
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

114
1ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಾಕೋಬ್ಯರು ಪರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರು.
2ಆಗಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜೆ ಾದರು;

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಆತನ ಾಜ್ಯ ಾಯಿತು.
3 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು.
4ಬೆಟ್ಟಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ

ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದವು.

5 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೇ, ನೀನೇಕೆ ಓಡಿಹೋದೆ?
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯೇ ನೀನೇಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದೆ?

6ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ?

7 ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು.

8ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

115
1ಯೆಹೋವನೇ,ಘನ ಾನಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ!
ಅವು ನಿನ್ನವೇ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಘನ ಾನಗಳು ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ.

2ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು?
3ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
4ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ “ದೇವರುಗಳು” ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರು ಮನುಷ ್ಯರೇ.
5ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಡ ಾರವು.

ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನೋಡ ಾರವು.
6 ಕಿವಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇಳ ಾರವು.

ಮೂಗುಗಳಿವೆ, ಆದರೆಮೂಸ ಾರವು.
7 ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರವು.

ಾಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಡೆಯ ಾರವು.
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಡದು.

8ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.

9ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

11ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
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ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

12ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನೂ್ನ ಆರೋನನಮನೆತನವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

13ಆತನು ದೊಡ್ಡವರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ಎಂದೆನ್ನದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

14ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ.
15ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ಆತನೇ.

16ಪರಲೋಕವುಯೆಹೋವನದು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

17ಸತು್ತಹೋದವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿರುವವರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18 ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನನು್ನ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ಸು್ತತಿಸುವೆವು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

116
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
3ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
ಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಿದೆ್ದನು.

4ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!” ಎಂದು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಾನು ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.

7ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ!
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ;
ಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

9ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆನು.

10 “ ಾಶ ಾದೆನು!” ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

11 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

12ಯೆಹೋವನಮಹೋಪ ಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು ಕೊಡಲಿ?
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲಯೆಹೋವನದೇ.
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13ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

14 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಜನರಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬಳ ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮಉ ಾ ಾ್ಯಯ!

17 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

18ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

19ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಈಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

117
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

118
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
3 ಾಜಕರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

5 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.

6ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?

7ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿ ಾಗುವ ಸೋಲನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನು.

8ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
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ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.
9ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.

10ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

11ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

12ಶತು್ರಗಳು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಆದರೆ, ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುವ ದೆಯಂತೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೊಂಡರು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

13ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

14ನನ್ನ ಬಲವೂಜಯಗೀತೆಯೂಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು!

15ಜ ೕತ್ಸವವು ನೀತಿವಂತರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

16ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

17 ಾನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೂ
ಾವಿಗೀಡು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

19ನೀತಿಯ ಾಗಿಲುಗಳೇ, ನನಗೋಸ ್ಕರ ತೆರೆಯಿರಿ,
ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

20ಅವುಯೆಹೋವನ ಾಗಿಲುಗಳು.
ನೀತಿವಂತರು ಾತ್ರ ಆ ಾಗಿಲುಗಳಮೂಲಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.

22ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
23ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.

ನಮಗಂತೂ ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ!
24ಈದಿನವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.

ಇಂದೇ ಾವುಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.

25 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
26ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಸು ಾ್ವಗತ!”

“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ!
27ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
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ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಾಜಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

28ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು!

29ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

119
1ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ

ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
2ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರು ಧನ್ಯರು.
3ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ

ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೂ ನೀನೇ.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದವನೂ ನೀನೇ.
5ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ

ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,
6ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿಯು ಾಗ

ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗದು.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ

ನೀತಿಯನೂ್ನ ಕಲಿತಂತೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
8 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
9 ೌವನಸ್ಥನು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಾವುದರಿಂದ?

ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದಲೇ.
10 ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವೆ;

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
11 ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
13ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು

ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
14ಸಕಲ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ

ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
15 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
16 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು,

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
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ಆಗ ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
18ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾಣುವೆ;

ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಓದುವೆ.
19 ಾನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನನಗೆಮರೆ ಾಡಬೇಡ.
20ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು

ಾ ಾಗಲೂ ಾನು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
21ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
22ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
23 ಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆ.
24ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನಗೆಉತ್ತಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನಂತಿದೆ.

ಅದು ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು.

25ನನಗೆ ಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

26ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ.
ಆಗ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

27ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.

28 ಾನು ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆಮತು್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸು.

29 ೕಸ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು.

30 ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

31ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

32ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

33ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು,
ಆಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

34ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

35ನಿನ್ನ ಆ ಗಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
ಆ ಾಗರ್ವೇ ನನಗೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ.

36ಐಶ್ವಯರ್ದಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡದೆ
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯನಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

37ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಸದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 119:38 948 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 119:57

ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
38ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.

ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
39ಅವ ಾನವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗ ಾಗಿವೆ.
40ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

41ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

42ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

43ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವಂ ಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

44ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
45 ಾಕೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು

ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವೆನು.
46 ಾಜರುಗಳಮುಂದೆಯೂ

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸುವೆನು, ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು;

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
48ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು,ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.

49ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
ಆ ಾ ಾ್ದನವೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಾಗಿದೆ.

50ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸಲಿ.

51ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.

52ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

53ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಾನು ಾಣು ಾಗ ಬಹುಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆ.

54ನನಗಂತೂ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ* ಾಡುಗ ಾಗಿವೆ.

55 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

56 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

57 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಲು ನೀನೇ; ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವೆ.

* 119:54: ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ.”
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58ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

59ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

60ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ತಡ ಾಡದೆ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

61ಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.

62ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ರಗಳಿ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ಾನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದೕಳುವೆನು.

63ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

64ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

65ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿರುವೆ.

66 ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

67 ಾನು ಸಂಕಟಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ;
ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

68ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

69ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆ.

70ಅವರು ಬಹು ಮೂಢರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆ.

71ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು
ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು.

72ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಹತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.

73ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯಿಸು.

74 ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

75ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿತು್ತ.

76ಈಗ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.

77ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು;
ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

78ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ;ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
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ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.
79ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.
80 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡು.

ಆಗ ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

81ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ಾಯುವಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

82ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.
ನೀನು ಾ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ?

83ಬಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

84 ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕಲಿ?
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನು್ನ ಾ ಾಗ ದಂಡಿಸುವಿ?

85ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದಿ ಾ್ದರೆ.

86ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

87ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಯೇ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

88ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

89ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
90ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.

ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ;ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
91ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅದು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಂತೆ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿವೆ.
92ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ;

ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟವು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.
93 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ.
94 ಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
95ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು,

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.
96ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಹೊರತು

ಬೇರೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂಮೇರೆಯಿದೆ.

97ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

98ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ.
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ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
99ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
100 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ

ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
101ನನ್ನ ಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು,

ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
102ನೀನೇ ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.
103ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ

ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ.
104ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದುರುಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

105ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ದೀಪವೂ ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.

106ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳುಒಳೆ್ಳಯವೇ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

107ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಬಹು ಾಲ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

108ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

109ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾ ಾಗಲೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

110ದುಷ್ಟರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

111ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಾ್ವಸವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.

112ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

113ನಿನಗೆಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

114ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂಗು ಾಣಿಯೂ ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

115 ಕೆಡುಕರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.
ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

116ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಾನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

117ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಾನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕಲಿಯುತಿ್ತರುವೆನು.

118ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.

119ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ಕಸದಂತೆ ಾಣುವೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
120 ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

121 ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳುಳ್ಳ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡಿರುವೆ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಡ.

122ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.

123ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತಿ ಾಗಿಯೂ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

124ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

125 ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

126ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.

127 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

128 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ಾನು ಸುಳು್ಳ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

129ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿವೆ.
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

130 ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು.

ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
131ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ.

ಾನು ಏದುಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
132ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಾಡು.
133ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.

ಾವ ಕೇಡೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ.
134 ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
135ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ,

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
136ಜನರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಗೋ ಾಟದಿಂದ ನದಿ ಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.

137ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

138ನೀನು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
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139ನನ್ನ ಅಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ.

140ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅವು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

141 ಾನು ಅಲ್ಪನೂ ತಿರಸ್ಕ ೃತನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

142ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

143 ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.

144ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

145ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

146 ಾನು ನಿನಗೇ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು! ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.

147ಸೂ ೕರ್ದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

148ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದೆ್ದನು.

149ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

150ಜನರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

151ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

152ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅದನು್ನ ಾನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.

153ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

154 ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

155ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಾರಣ
ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

156ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

157ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.

158ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
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159ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

160ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

161ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದಕೆ್ಕೕ ಭಯಪಡುವೆನು,ಅದೊಂದನೆ್ನೕ ೌರವಿಸುವೆನು.

162ಮ ಾಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನಂತೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

163 ಾನು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ಅವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

164ನಿನ್ನ ನೀತಿಯವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

165ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು.
ಅವರನು್ನ ಾವುದೂ ಬೀಳಿಸ ಾರದು.

166ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

167 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ಅವು ನನಗೆ ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

168 ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

169ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

170ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

171ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

172ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾಯನ ಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯಆ ಗ ಾಗಿವೆ.

173 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.

174ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

175 ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

176 ಾನು ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.
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120
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಸು ಾ್ಳಡುವವರಿಂದಲೂ
ವಂಚಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ಸುಳು್ಳ ಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬಲಿ್ಲ ಾ?
ನಿಮಗೆ ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?

4 ಯುದ್ಧವೀರನ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಾಣದಿಂದಲೂ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವನು.

5ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು
ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ* ಾಸಿಸುವಂತಿರುವುದು.

6 ಾಂತಿದೆ್ವೕಷಕರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಬಹು ಾಲ ಾಸಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರುಯುದ್ಧವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

121
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಬರುವುದು.
3ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ನಿದೆ್ರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,

ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ!
5ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
6ಹಗಲಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು;

ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾಯುವನು.
8ನೀನು ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬರು ಾಗಲೂಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಾಡುವನು.

122
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
2 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
3ಇದು ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್!
* 120:5: ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಹೋ ಾಟ ಾರರು.
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ಈಪಟ್ಟಣವು ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ನಗರದಂತೆಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆಯೆಹೋವನ ಕುಲಗಳವರು

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.
5 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ

ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು.

6ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಂತಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
“ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ.
7ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗ ಳಗೆ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿರಲಿ.”

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರಮತು್ತ ನೆರೆಯವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

123
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರು ಾತನೇ,

ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
2ಸೇವಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮಯಜ ಾನರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;

ಸೇವಕಿಯರು ತಮ್ಮಯಜ ಾನಿಯರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಂತೆಯೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಆತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸುವೆವು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು,

ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾವು ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಂಡರೂ

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕಷು್ಟ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

124
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಹೇಳಿ.
2ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾಗ

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?
3ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4ಶತು್ರಸೈನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಯೂಮುಳುಗಿಸುವ ನದಿಯಂತೆಯೂಆಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಾಯಿಯವರೆಗೂ

ಮೇಲೇರಿಮುಳುಗಿಸುವ ನೀರಿನಂ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಆತನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
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7 ಾವು ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಪ ಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು.

8ನಮಗೆ ಸ ಾಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತು.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

125
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಂತಿರುವರು.

ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕದಲದೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವರು.
2ಪವರ್ತಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸಂರ ಸುವನು.

3ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡತೊಡಗಬಹುದು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೂಉಪ ಾರ ಾಡು.

5ದುಷ್ಟರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

126
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿ

ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರಂತಿದೆ್ದವು!
2 ಾವು ನಗುತಿ್ತದೆ್ದವು; ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.

“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

3 ೌದು, ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದೆ್ದೕವೆ ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಬತಿ್ತಹೋದ ತೊರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

5ಅಳು ಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಕೊಯು್ಯವನು.

6ಅಳು ಾ್ತ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು!

127
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಸೊಲೋ ೕನ.
1ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,

ಕಟು್ಟವವರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯದಿದ್ದರೆ,
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ಾವಲು ಾರರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.

2 ಕೇವಲ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಡಿ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.

ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ನಿದೆ್ರಯಲೂ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

3ಮಕ್ಕಳುಯೆಹೋವನ ಕೊಡುಗೆ. ಾಯಿಯಗಭರ್ಫಲವುಆತನ ಬಹು ಾನ.
4 ೌವನಸ್ಥನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
5ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತುಂಬುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಪರ ಾಗಿಯೂ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥ ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸುವರು.
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ

ಆತನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

2ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

3ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವಳು.
ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀನು ನೆಟ್ಟ ಆಲಿವ್
ಮರಗಳಂತಿರುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
5ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂ ಾಗಲಿ.
6ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನು್ನ ಾಣುವಂ ಾಗಲಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳು.
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
3ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು

ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಾಯ ಾಡಿದರು.
4ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದಯೆಹೋವನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
5ಚೀ ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಅವರು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6ಅವರುಮನೆಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದ್ದರು.

ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
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7ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಡಿಯೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ
ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

8ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುವವರು,
“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಮ ಾ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ

ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಯ ಾರ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

ಆಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿರುವರು.

5 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ನುಡಿಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆಗೋಸ ್ಕರ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಾವಲು ಾರರಂತೆ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸುವನು.
8ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ

ಾಡಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಾನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.

ತನ್ನ ಾಯಿಯತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗಿರುವಮಗುವಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇದೆ.

3ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಈಗಲೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು!
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೀದನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
2 ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆ ಂದನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
3 “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿ ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

4 ಾನು ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು”
ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.

6 ಾವು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು.
ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

7ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ;
ಆತನ ಾದಪೀಠದಮುಂದೆ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಂದಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳು.

9ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

10ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವ ಾಜನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇಡ.

11ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು.

12ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.”

13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಚೀ ೕನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

14 “ಇದು ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ.
ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವೆನು.
ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳ.

15 ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;

16 ಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.

17ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು.

18 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.”
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133
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾ, ಸಹೋದರರು ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವುದು

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
2ಅದು ಾಜಕನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ

ಆರೋನನ ಗಡ್ಡಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿದುಬರುವ ಪರಿಮಳ
ತೈಲದಂತಿರುವುದು;

3 ಅದು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಟ್ಟ ಾದ
ಮಂಜಿನಂತಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದು್ದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಯೇ.

134
ದೇ ಾಯಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
2ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

135
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,ಅದುಮನೋಹರ ಾಗಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

5ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳ ಾದ ಾಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವನು.

7ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ೕಡಗಳನು್ನ ಏಳ ಾಡುವನು;
ಮಿಂಚನೂ್ನ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವನು;
ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡುವನು.

8ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
9ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.
10ಆತನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
11ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು;
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ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
12ಆತನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ!
ಯೆಹೋವನೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

14ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರಿ ಾದರೋ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.

15ಅನ್ಯಜನರ ದೇವರುಗಳುಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೇ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿದ್ದವು.

16ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

17ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಮೂಗುಗಳಿದ್ದರೂಮೂಸಿನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

18ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಆಗುವರು!
ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

19ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

20ಲೇವಿಯಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೀ ೕನಿನಿಂದಲೂ
ಆತನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

136
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
2ದೇ ಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
3ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
5 ಾನದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
6ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
7ಆತನು ಮ ಾಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
8ಹಗಲನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
9 ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
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ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
10ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
11ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
12ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ತೋರಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
13ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
14ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
15ಆತನು ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
16ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
17ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
18ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
19ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
20ಆತನು ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
21ಆತನು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
22ಆತನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
23 ಾವು ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
24ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
25ಆತನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
26ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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1 ಾವು ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಚೀ ೕನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅತೆ್ತವು.
2ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರವಂಜಿಮರಗಳಿಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದೆವು.
3ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜನರು

ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀ ೕನಿನ ಕುರಿತು ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.
4ಆದರೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
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ಯೆಹೋವನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾವು ಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!
5ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,

ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡನು್ನ ಾರಿಸದಂ ಾಗಲಿ.
6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,

ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗದಂ ಾಗಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ

ಾನು ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ

ಅವರು, “ಅದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಸಹಿತ ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

8 ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಾಶ ಾಗುವೆ!
ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಧನ್ಯನು.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನೋಯಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
9ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರುವೆ.
3 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ

ನೀನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ; ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .

5ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಮಹತ್ವ ಾದದು್ದ.

6ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.
ಆದರೂ ಆತನು ದೀನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾಯರ್ಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

2 ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಎದೆ್ದೕಳುವುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ.

3 ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಎಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಾತುಗಳು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

5ನೀನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ;
ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

6ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸಿದೆ,
ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.

7 ಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?

8 ಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.

9ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನುಉದಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಮದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.

10ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.

11 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
“ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಕತ್ತ ಾಯಿತು,
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದು” ಎಂದೆನ್ನಬಹುದು.

12ಆದರೆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ.
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನಿನಗೆ ಹಗಲಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.

13ನನ್ನ ಅಂತರೀಂದಿ್ರಯಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನೂ ನೀನೇ.
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

14ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳುಅದು್ಭತಕರ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

15ನನ್ನ ವಿಷಯವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾಯಿಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ರೂಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದೆ.

16ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದ ದಲನೆದಿನಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇಅದರಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳುನಿನ್ನ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

17ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

18ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಸಮುದ್ರದಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗಮುಂಚಿನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೇ ಇರುವೆನು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡು.
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20ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅ ೕಗ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ವಿರೋಧಿಸುವೆನು.

22 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊ.

24ನನ್ನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
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1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
2ಅವರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಜಗಳವೆಬಿ್ಬಸು ಾ್ತರೆ.

3ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಸಪರ್ಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೋನನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಡೆಯನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವೂ ನೀನೇ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ದು ಾಶೆಯೂ
ದು ಾಲೋಚನೆಯೂ ನೆರವೇರಲು ಬಿಡಬೇಡ.

9ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸು.

10ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಸುರಿದು
ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು;
ಎಂದಿಗೂ ಹತಿ್ತ ಬರ ಾಗದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಅವರನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡು.

11ಆ ಸುಳು್ಳ ಾರರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.

12ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

13ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಧೂಪದಂತೆಯೂ
ಾಯಂ ಾಲದಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಲಿ.

3ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ವಿವೇಚಿಸಿ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

4 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.
ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಲು ಾರ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.

5ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
6ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡಲಿ.

ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಆಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7ಜನರು ಹೊಲವನು್ನ ಉತು್ತ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿ ಚದರಿಸುವಂತೆಯೇ
ಕೆಟ್ಟವರ ಎಲುಬುಗಳು ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

8ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಬೇಡ.

9 ಕೆಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬೋನುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

10ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
ಆಗ ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ಾವೀದನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

2ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

4 ಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ.
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ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
5ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಬದುಕಿಸಬ ಾ್ಲತನೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು.

ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ಈಉರುಲಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀತಿವಂತರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

143
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡು.

2ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3ಆದರೆ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಜಜಿ್ಜ ಾ್ದರೆ.

ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ ಾಧಿಗೆ ನೂಕುವಂತೆ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಧೈಯರ್ವು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

5ಆದರೆ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದವುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

6ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಒಣಭೂಮಿಯುಮಳೆ ಾಗಿ ಾಯುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾವಿಗೀಡು ಾಡಬೇಡ.

8ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ!

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

10ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ಸುರ ತ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
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11ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು.

12ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೂ್ಕ

ಕದನಕೂ್ಕ ತರಬೇತು ಾಡುವನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ,ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರದವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ನೆನಸಬೇಕು?

ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?

4ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೇ.
ಅವರ ಜೀವ ಾನವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಾ.
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯುಮೇಲೇರುವುದು.

6ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು.

7ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿಮ ಾ ಜಲ ಾಶಿಯಂತಿರುವ
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊ.
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

8ಅವರ ಾಯಿ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈ ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಹತು್ತ ತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

10 ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಗೆಲಿ್ಲಸುವವನೂ ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ರ ಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

11ಈಅನ್ಯಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳು ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

12ನಮ್ಮಯುವಕರು ಮ ಾವೃಕ್ಷಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮಯುವತಿಯರು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಬಗಳಂತಿರುವರು.
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13ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲ ಬಗೆಯದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಾವಿ ಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ.
14ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ನುಗಿ್ಗಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

15ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.
ಾರಿಗೆಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅವರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
3ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸುವರು;

ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವರು.
5ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯಕುರಿತು ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
6ನಿನ್ನ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಕೊಂ ಾಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
7ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಾಡುವರು.

8ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯುಳ್ಳವನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ
ದೀಘರ್ ಾಂತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

11ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.

12ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇತರ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವವರನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವವನೂ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

15ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
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16ನೀನು ಕೈಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಜೀವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ.

17ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಬರುವುದು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವನು.

20ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಂರ ಸುವನು,
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.

21 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!
ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
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1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ನನ್ನ ಮನವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿ,ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರರು.
4ಮನುಷ ್ಯರು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು;

ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
5 ಾರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯಕನೋ,

ಾರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ,ಅವರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ

ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸುವನು.
7ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ;

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ.
ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

8ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
9ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

10ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು!
ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
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ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಸಂತೋಷಕರವೂಆಗಿದೆ.

2ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.

3ಅವರ ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಸಿ ಾಡುವನು;
ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

4ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವನು.
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದೆ.

5ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬಹು ದೊಡ್ಡವನೂ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಾನವುಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವನು.

7ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

8ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ೕಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು;
ಭೂಮಿ ಾಗಿಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;

ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು.
9ದೇವರು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ

ಪ ಯಮರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಕೊಡುವನು.
10ಯುದ್ಧದ ಕದುರೆಗ ಾಗಲಿ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಲಿ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾರವು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಲೆ್ಲೕ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
12ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
13ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವನು;

ನಿನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದನು.
15ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು

ಅದು ಕೂಡಲೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
16ನೆಲವುಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬಿಳು ಾಗುವವರೆಗೆ ಆತನು ಮಂಜನು್ನ ಬೀಳಿಸುವನು;

ಹಿಮವನು್ನ ಾಳಿಯಮೂಲಕ ಧೂಳಿನಂತೆ ಹರಡುವನು.
17ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳಂತಿರುವ ಆಲಿಕಲ್ಲನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;

ಾವನೂ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ ಾರನು.
18ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು; ಆಗ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯುಮತೆ್ತ ಬೀಸುವುದು;

ಮಂಜು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು. ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗುವುದು.
19ಆತನು ಾಕೋಬಿಗೆ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
20ಆತನು ಬೇರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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148
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರೇ, ಆ ಾಶಮಂಡಲದಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಎ ಾ್ಲ ದೂತರುಗಳೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಬೆಳಕುಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
4ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಆ ಾಶದಮೇಲಿರುವ ನೀರುಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
5ಅವುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದವು!
6ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.

ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಡಿದನು.
7ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
8ಆತನು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮಂಜನೂ್ನ

ಹೊಗೆಯನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
9ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ

ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನೂ್ನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
10ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
11ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ

ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
12ಆತನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ

ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
13ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

14ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಜನರು ಹೊಗಳುವರು.
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ಆತನು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

149
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ಹೊಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
2ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!

ಚೀ ೕನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
3ಅವರು ನೃತ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಝಲ್ಲರಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.
4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
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ಆತನು ತನ್ನ ದೀನಜನರಿ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು!
5ಆತನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ!

ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ.
6ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡು ಾ್ತ

ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಭಯಿ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
7ಅವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ;

ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.
8ದೇವಜನರು ಆ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ

ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸುವರು.
9ಆತನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು.

ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

150
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ಾಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಝಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

6ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಮುನು್ನಡಿ
1 ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ. 3ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ೕಗ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಲು ಅಂದರೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ಇರಲು
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 4 ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಣತನವನು್ನ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 5 ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಾಂಡಿತ್ಯವನೂ್ನ ವಿವೇಕಿಗಳುತಮ್ಮಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 6ಆಗಅವರು ಾದೆಗಳನು್ನ,
ಾಮತಿಗಳನು್ನ, ಾನದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಗಟುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
7ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯೇ ಾನದಮೂಲ. ಮೂಖರ್ ಾದರೋ ಾನವನೂ್ನ ಶಿ ಯನೂ್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾಡಿದಉಪದೇಶ
8 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಅಲ ಸಬೇಡ. 9ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾತುಗಳುನಿನ್ನ ತಲೆಗೆಸುಂದರ ಾದಹೂವಿನಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಾರದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

10 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾಪ ಾಡಬಯಸುವವರು ನಿನಗೆ ದುಪೆ್ರೕರಣೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಕೂಡದು. 11ನಿನಗೆ, “ನಮ್ಮ ತೆ ಾ! ಾವುಅಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಲೆ
ಾಡೋಣ; ಕೆಲವುನಿರಪ ಾಧಿಗಳಮೇಲೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ 12ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ

ನುಂಗೋಣ; ಾ ಾಳವು ನುಂಗುವಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ. 13 ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 14 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮ ಾಲು
ದೊರೆಯುವುದು, ಬಂದು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು.

15 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ಅವರ ಜೀವಿತ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ದಲನೆ
ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಇಡಬೇಡ. 16 ಅವರು ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಜನರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಆತುರಪಡು ಾ್ತರೆ.

17 ಪ ಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 18 ಅವ ಾದರೋ
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಿತುಕೊಂಡು ಾಯು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಿನಿಂದ
ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 19 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ಾವು ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ
ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾನವೆಂ ಾಕೆ

20 ಾನವು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ ಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ.
21 ಆಕೆಯು ಜನಸಂದಣಿಯ ರಸೆ್ತಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತಳೆ:

22 “ನೀವು ಮೂಢಜನರು. ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ವಿವೇಕವನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ಾನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? 23 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆನು.
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24 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಾನು ಕೈಚಾಚಿದೆ;
ಆದರೆ ನೀವುನನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 25ನೀವುನನಗೆಮುಖ ತಿರುವಿಕೊಂಡಿರಿ;
ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ; ನನ್ನ ತಿದು್ದ ಾಟನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 26ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಗುವೆನು; ಅ ಾಯವು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವೆನು. 27ಮ ಾ ಸಂಕಷ್ಟವು ಕೆಟ್ಟ
ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳುಮತು್ತ ದುಃಖಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹು ಾರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

28 “ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ; ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
29 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೆಂದೂ ನನ್ನ ಾನವನು್ನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
31ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟನಡತೆಯಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವಿರಿ.

32 “ಮೂಢರು ಾನವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು; ಅವರ ಉ ಾಸೀನತೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದು. 33ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ೕಮ ಾಗಿಯೂ ಸುಖ ಾಗಿಯೂ
ಬದುಕುವನು. ಅವನು ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.”

2
ಾನದ ೌಲ್ಯ

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕ ಾರ ಾಡಿಕೊ. ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊ. 2 ಾನಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು;ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 3ಬುದಿ್ಧ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡು! ವಿವೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊ! 4ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಹುಡುಕು. ಅಡಗಿರುವ

ಭಂ ಾರದಂತೆ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕು. 5ಆಗ ನೀನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ;
ದೈವ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

6 ಾನವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ. ವಿವೇಕ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
7 ಆತನು ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ಸು ಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು; ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗು ಾಣಿಯಂತಿರುವನು.
8ಆತನು ಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

9 ಆಗ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. 10 ಆಗ
ಾನವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು; ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡನೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವುದು.
11 ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು; ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಾವ ಾಗಿರುವುದು; 12 ಹೀಗೆ ನೀನು

ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದಲೂಸುಳು್ಳ ಾರರಿಂದಲೂತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. 13ಅವ ಾದರೊನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಪವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 14ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಆನಂದ. 15ಅವರ ಾಗರ್ಗಳುವಕ್ರ ಾಗಿವೆ;ಅವರನಡತೆಗಳುದುನರ್ಡತೆಗ ಾಗಿವೆ.

16 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸವಿ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ತನೊ್ನಡನೆ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸಬಹುದು. 17 ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ; ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದಳೆ. 18 ನೀನು
ಅವಳ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ದಲನೆ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕುತಿ್ತರುವೆ. ನೀವು ಅವಳನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ನಡೆಸುವಳು. 19ಅವಳು ಸ ಾಧಿಯಂತೆ ಇ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;ಅವನ ಜೀವನವು ದಲಿನಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 21 ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಸುವರು. 22 ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು; ದೊ್ರೕಹಿಗಳು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.

3
ಾನದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. 2ಅವು
ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

3ಪಿ್ರೕತಿಯೂನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿರಲಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊ. 4 ಆಗ ನೀನು ದೇವರಿಂದಲೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

5ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡ. 6 ನಿನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಆಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 7 ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. 8ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ ್ಯವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ

ಕೊಡುವುದು.
9 ನಿನಗೆ ಬರುವ ಆ ಾಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು.

10 ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸದ ತೊಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತವೆ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆತನು ಗದರಿಸು ಾಗ
ಬೇಸರಪಡಬೇಡ. 12 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

13 ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು. 14 ಾನವು
ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಾಭ ಾಯಕ. ಅದರ ಆ ಾಯವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ. 15 ಾನವು ರತ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಿಲ್ಲ.

16 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯ ಬಲಗೈಯಿಂದ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವೂ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ
ಬರುವವು. 17 ಾನವು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಸುಖಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ; ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 18 ಾನವು ತನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವ ಾಯಕ ಮರದಂತಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

19 ಯೆಹೋವನು ಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು ವಿವೇಕದ ಮೂಲಕ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ವಿಭಜಿಸಿದನು.
ೕಡವುಮಳೆಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಾರಣ.
21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ. ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ

ಇರಲಿ. 22 ಾನವಿವೇಕಗಳು ನಿನಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 23 ಆಗ
ನೀನು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಯುವೆ. 24 ಆಗ ನೀನು ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು
ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುವೆ. 25 ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಅ ಾಯ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಶನ ಾ್ಕಗಲಿ
ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 26ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
27 ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡು. 28 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರು ಾಗ,

“ ಾಳೆ ಾ, ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
29 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ!
30ನಿನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದಿರುವವನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡ.
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31 ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ; ಅವನ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.
32ಯೆಹೋವನಿಗೆವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರುಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆಆತನುಯ ಾಥರ್ರೊಂದಿಗೆಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು.

33ದುಷ್ಟರಮನೆಯಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಾಪವಿರುವುದು;ಆದರೆನೀತಿವಂತರಮನೆಯಮೇಲೆಆತನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವಿರುವುದು.

34 ಾರು ಗವರ್ದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೊ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನೂ
ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ದೀನರಿ ಾದರೋ ಆತನ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.

35 ಾನಿಗಳು ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದುವರು;ಮೂಢರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.

4
ಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ

1ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ನನ್ನ
ಉಪದೇಶಗಳು ಸದುಪದೇಶಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂಮರೆಯಬೇಡಿ.

3 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದ. ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 4 ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ; ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು,
ಆಗನೀನು ಬದುಕುವೆ. 5 ಾನವನು್ನಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ! ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನಮರೆಯಬೇಡ.
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. 6 ಾನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು. ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು, ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.”
7 “ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀನು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೇ ಾನವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನಿನಗಿರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಆಗ ನೀನು ವಿವೇಕಿ ಾಗುವೆ. 8 ಾನವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು, ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತರುವುದು. ಾನವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊ; ಆಗ ಅದು ನಿನಗೆ
ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುವುದು. 9 ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂದ ಾದ ಪುಷ್ಪ ಾಲೆಯಂತೆಯೂ ಸುಂದರ ಾದ
ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.”

10ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು, ಆಗ ನೀನು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವೆ.
11 ಾನು ನಿನಗೆ ಾನದ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವೆನು. 12 ಈ ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹೋಗು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಓಡಿದರೂ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ;
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ. ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಾಗಿವೆ!

14 ಕೆಡುಕರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ. ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡ. 15 ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು.
ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆದು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಾಗು. 16 ಏ ಾದರೂ
ಕೇಡು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾರದು. ಾರಿ ಾದರೂ ನೋವು ಾಡದೆ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸ ಾರರು.
17ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡ ಾ್ನಗಲಿ ನೋವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡದೆ ಜೀವಿಸ ಾರರು. ಅದೇ ಅವರ ಆ ಾರ
ಮತು್ತ ಾನೀಯ.

18ನೀತಿವಂತರ ಜೀವಿತವುಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರುವ ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು.
19 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಜೀವಿತವು ಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ. ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ತಮಗೆ
ಾಣದ ವಸು್ತಗಳಮೇಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು. ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. 21 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು

ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. 22 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರು
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಾತುಗಳು ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
23 ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.

24ಸತ್ಯವನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಾಡದಿರು; ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಹೇಳದಿರು. 25ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸು; ನಿನ್ನ ನೋಟವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸು. 26 ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಡು; ಆಗ ನಿನ್ನ
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ಜೀವನವು ದೃಢ ಾಗಿರುವುದು. 27 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡ; ಆದರೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು.

5
ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ ವಿವೇಕದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು.
2ಆಗ ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವೆ. 3ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಾತುಗಳು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ; ಎಣೆ್ಣಗಿಂತ ನಯ ಾಗಿವೆ. 4 ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯು ವಿಷದಂತೆ

ಕಹಿ ಾಗುವಳು; ಖಡ್ಗದಂತೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗುವಳು. 5ಆಕೆಯ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಕೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸು ಾ್ತಳೆ! 6 ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡ! ಆಕೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ;ಅದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು! ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!

7 ಇಂತಿರಲು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
8 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವಳ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.
9 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿರುವ ೌರವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿ; ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ
ೌವನದಲಿ್ಲಯೇ ಾವಿಗೀ ಾಗುವಿ. 10ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರು ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು;

ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 11ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವೆ ಾ್ಲ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಗೋ ಾಡುವಿ. 12-13ಆಗ ನೀನು, “ ಾನೇಕೆ ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಾನೇಕೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ? ಾನು ಅವರ
ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ 14 ಾನು ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿ.

15ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು; ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. 16ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿರಲಿ; ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾಗದಿರಲಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ
ಸಂತೋಷಿಸು. 19 ಆಕೆ ಸುಂದರ ಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಅಂದ ಾದ ಾಡುಮೇಕೆಯಂತೆಯೂ
ಇ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ. ಆಕೆಯ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ಲೀನ ಾಗಿರು.
20ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ೕಹಗೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

21 ಮನುಷ ್ಯನ ಾಗರ್ಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ; ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾ್ತನೆ. 22 ಕೆಡುಕನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅವನ ಾಪಗಳು ಹಗ್ಗದಂತೆ
ಅವನನೆ್ನೕ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. 23 ಅವನು ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾಯುವನು; ತನ್ನ
ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾರಿತಪು ್ಪವನು.

6
ಜಾಮೀನಿನ ಅ ಾಯ

1ನನ್ನಮಗನೇ,ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನುಜಾಮೀ ಾಗಬೇಡ. ಅವನು ಾಲ ತೀರಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾನು
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವೆ ಾ? 2 ಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾತೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ! 3ನೀನು ಅವನ ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೋ. 4ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಾಗೂ ನಿದಿ್ರಸಲು ಾಯಬೇಡ.
5ಬೇಟೆ ಾರನಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಓಡುವಜಿಂಕೆಯಂತೆಆ ಾಲದಬಂಧನದಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊ. ಬಲೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಾರುವ ಪ ಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿಕೋ.

ಸೋ ಾರಿತನದ ಅ ಾಯ
6 ಸೋ ಾರಿಯೇ, ನೀನು ಇರುವೆಯಂತೆ ಚುರು ಾಗಿರಬೇಕು. ಇರುವೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊ.

7ಇರುವೆಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲ,ಅಧಿ ಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಾಯಕನಿಲ್ಲ, 8ಆದರೆಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆಬೇ ಾದಆ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ
ಅದು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದು.
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9 ಸೋ ಾರಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಂದ ಾ ಾಗ ಎದೆ್ದೕಳುವೆ?
10 ಸೋ ಾರಿಯು, “ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾ್ರಂತಿ” ಅನು್ನವನು. 11 ಆದರೆ ಅವನು ನಿದಿ್ರಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವನು; ಬಡವ ಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವನು. ಅವನ ಸಿ್ಥತಿಯು ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಂದು ಇದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಂ ಾಗಿರುವುದು.
ದುಷ್ಟನು

12 ಕೆಡುಕನೂ ನೀಚನೂ ಆಗಿರುವವನು ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತ ಅ ಾ್ಡಡು ಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸನೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 14 ಅವನು ಕೆಡುಕ.

ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತನೆ; ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 15ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಆಪತು್ತ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದು. ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು! ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಏಳು ವಸು್ತಗಳು

16ಯೆಹೋವನು ಈ ಆರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ, ಇಲ್ಲ, ಏಳುವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ:
17ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣ, ಸು ಾ್ಳಡುವ ಾಲಿಗೆ,
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಕೈ.
18ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡುವ ಹೃದಯ,
ಕೇಡು ಾಡಲು ಓಡುವ ಾಲು.
19ಅಸತ್ಯ ಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ಾ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಬಿತು್ತವ ವ್ಯಕಿ್ತ.

ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ

ಮರೆಯಬೇಡ. 21 ಾ ಾಗಲೂ ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊ. 22 ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನೀನು ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುತ್ತವೆ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಅವು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

23 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಆ ಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿನಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜೀವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.
24 ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ; ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಹೆಂಗಸಿನ
ನಯ ಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ. 25 ಆಕೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಆಸೆಪಡಬೇಡ. ಆಕೆಯ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ. 26 ಸೂಳೆಯು ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಗೇ ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು.
27ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 28ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ
ಾದಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 29 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವನು ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವನು.

30-31 ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಕದು್ದತಿಂದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ಾನು
ಕದ್ದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಬಹುದು! ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗಿರುವ ೌರವವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವನು
ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 33 ಅವನಿಗೆ
ಹೊಡೆತಬೀಳುವುದು; ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು. ಆ ಾಚಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 34 ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಮತ್ಸರದಿಂದ ಬಹು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಕರುಣೆತೋರದೆ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 35 ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನ ಕೋಪವನು್ನ
ತಡೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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7
ಾನವು ನಿನ್ನನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 2 ನನ್ನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು,ಆಗ ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. 3 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ
ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊ, 4 ಾನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸು. ವಿವೇಕವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ
ಪಿ್ರೕತಿಸು. 5ಆಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ
ಅವರ ಸವಿ ಾತುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.

6 ಒಂದು ದಿನ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಾಗ 7 ಅನೇಕ ಮೂಢ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ಮೂಢ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ. 8 ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಆಗ ಕತ್ತ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು; ಾತಿ್ರ ಆರಂಭ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 10 ಆ ಹೆಂಗಸು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಉಡುಪು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಅವನೊಡನೆ
ಾಪ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. 11 ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರದವಳೂ ಹಟ ಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಅವಳು ಎಂದೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವಳಲ್ಲ. 12 ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೂಲೆಯಲೂ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಬಲೆಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಾದುಕೊಂಡಿರುವಳು. ಅವಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋದಳು. 13 ಅವಳು
ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ, 14 “ಈ ದಿನ
ಾನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ. ನನ್ನ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಾಂಸ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. 15ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆ. ನಿನ ಾಗಿ

ಹುಡು ಾಡಿಈಗನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 16ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಂದರ ಾದಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಿ 17 ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿರುವೆ. ಆ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು ಮತು್ತ
ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತ ಾರಿಸಿರುವೆ. 18 ಾ, ಾವು ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಪೆ್ರೕಮಿಸೋಣ; ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
ಸುಖಿಸೋಣ. 19 ನನ್ನ ಗಂಡನು ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 20 ದೀಘರ್ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ; ಎರಡು ಾರಗಳವರೆಗೆ ಅವನು
ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

21 ಅವಳು ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದಳು. ಆಕೆಯ ಸವಿನುಡಿಗಳು
ಅವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು. 22-23 ಆ ೌವನಸ್ಥನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಕೊಯ್ಯಲು ಎಳೆದೊಯು್ಯವ ಹೋರಿಯಂತೆಯೂಬೇಟೆ ಾರನು ಾಣ ಹೂಡಿ
ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾಗ ಜಿಗಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಬಲೆ ಳಗೆ ಾರಿ ಹೋಗುವ
ಪ ಯಂತೆಯೂಅವನಿದ್ದನು. ಾನು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ. 25 ಅಂತಹ
ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಲೂಬೇಡಿ. 26 ಆಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಡಸರು
ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವಳು ಅನೇಕ ಗಂಡಸರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 27 ಅವಳ ಮನೆಯು ಾ ಾಳದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಅವಳ ಾರಿ ನೇರ ಾಗಿಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

8
ಾನ— ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಕೇಳಿ! ಾನವೆಂ ಾಕೆಯೂ ವಿವೇಕವೆಂ ಾಕೆಯೂ
“ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

2ರಸೆ್ತಗಳಚೌಕಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ
ಗುಡ್ಡದಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

3ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ
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ತೆರೆದ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

4 “ಮನುಷ ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

5ಮೂಢರೇ,ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಾನಹೀನರೇ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

6 ಕೇಳಿರಿ! ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವುಗಳನೂ್ನ
ಯ ಾಥರ್ ಾದುವುಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

7ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟತನ ಅಸಹ್ಯ.

8ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನೀತಿಯ ಾತುಗ ಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಕಪಟ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

9ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ;
ವಿವೇಕಿಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ.

10ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ
ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.

11 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ಮನುಷ ್ಯನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.”
ಾನವು ಾಡುವುದೇನು

12 “ ಾನೇ ಾನ.
ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನೊಡನೆ ಾಸಿಸುವೆ.
ಾನು ವಿವೇಕದೊಡನೆಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಡನೆಯೂ ಇರುವೆನು.

13ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಾನವೆಂಬ ಾನು ಗವರ್ವನೂ್ನ ಅಹಂ ಾವವನೂ್ನ
ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನೂ್ನ ಸು ಾ್ಳಡುವ ಾಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

14ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಗಳೂಒಳೆ್ಳಯ ತೀಪುರ್ಗಳೂನನ್ನವೇ.
ವಿವೇಕವೂ ಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ.

15ನನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾಜರುಗಳು ಾಜ್ಯ ಾಳುವರು;
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯ ಾದ ಾನೂನುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

16ನನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಾಡುವರು;
ಾಯಕರು ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.

17ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;
ಬಹಳ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೊಡಲು ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆಮತು್ತ ಘನತೆಯಿದೆ.
ಾನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಯಶಸ್ಸನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.

19 ಾನು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳುಅಪ್ಪಟ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.

20 ಾನು ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

21ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ೌದು,ಅವರಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

22 “ಯೆಹೋವನು ‘ ಾನ’ವೆಂಬ ನನ್ನನು್ನ
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ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ದಲು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
23 ಾನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆನು.

ಪ್ರಪಂಚವುಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ನಿಮಿರ್ತ ಾದೆನು.
24 ಾನು ಾಗರಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು;

ಬುಗೆ್ಗಗಳ ನೀರು ಉಂಟಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು.
25 ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು; ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

26ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನವೆಂಬ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
ಾನು ಬಯಲುಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು. ಆತನು ಭೂಮಿಯ ದಲನೆ ಧೂಳಿನ ಕಣವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

27ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನವೆಂಬ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆತನು ಾಗರದ ಎಲೆ್ಲಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾಗ ಾನವೆಂಬ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

28ಆತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ೕಡಗಳನೂ್ನ
ಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

29ಆತನು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಕಟ್ಟನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಲೂ
ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಲೂ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

30 ಾನು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಕೆಲಸ ಾರನಂತಿದೆ್ದನು.
ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂಉ ಾ್ಲಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

31ಆತನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಭೂಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ
ಾನವ ಸಂ ಾನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.

32 “ಆದ್ದರಿಂದಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

33ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ.
ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡಿ!

34ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮನೆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನನ್ನ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ
ಾದುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.

35ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥವನು ಜೀವವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಅವನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

36ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು
ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.”

9
ಾನಮತು್ತ ಮೂಖರ್ತನ

1 ಾನವೆಂ ಾಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ.
2 ಾನವೆಂ ಾಕೆ ಾಂಸದ ಅಡಿಗೆಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. 3ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಗರದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ,
4 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ, 5 “ಬನಿ್ನರಿ,
ನನ್ನ ಾನದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು ತ ಾರಿಸಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್
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ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು. ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ
ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು.
7ನೀನು ಅಹಂ ಾರಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಖಂಡಿಸುವನು. ನೀನು

ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು. 8 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ
ಗದರಿಸಬೇಡ; ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಾನಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ಅವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. 9 ನೀನು ಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನಿ ಾಗುವನು. ನೀನು
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ,ಅವನುಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಾನದ ಮೂಲ. ಯೆಹೋವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ವಿವೇಕದ ಮೂಲ. 11 ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವೆ. 12 ನೀನು
ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವು ನಿನಗೇ ಾಭಕರ. ಆದರೆ ನೀನು ದು ಾಭಿ ಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅ ಾನಿಯೆಂಬ ಹೆಂಗಸು

13 ಅ ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಾಯಿಬಡುಕಿ; ಮಂದಮತಿ ಮತು್ತ ಮೂಢಳು, 14 ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ
ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಗರದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಳೆ. 15 ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಾದುಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ, 16 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ.
ಅವಳುಮೂಢರನು್ನ ಸಹಕರೆದು, 17“ನೀವುಕದ್ದ ನೀರು ಸ್ವಂತನೀರಿಗಿಂತಲೂಹೆಚು್ಚ ರುಚಿ ಾಗಿರುವುದು.
ನೀವು ಕದ್ದ ರೊಟಿ್ಟ ತ ಾರಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ರುಚಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
18 ಆದರೆ ಆ ಮೂಢರಿಗೆ, ಅವಳ ಮನೆ ಕೇವಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವು ಾಗಲಿ ಆಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು
ಅ ಾಧ ಾದ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವು ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

10
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1ಇವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು:
ಾನಿ ಾದಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮೂಢ ಾದಮಗನಿಂದ ಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.

2ಅ ಾ್ಯಯದ ಹಣವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯಜೀವಿತವುಮರಣದಿಂದ ರ ಸಬಲ್ಲದು.
3 ನೀತಿವಂತರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರ ಆಸೆಯ ಾ್ನದರೋ ಆತನು

ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
4ಸೋ ಾರಿಯು ಬಡವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
5 ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು
ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.
6 ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ದುಷ್ಟನ
ಾತುಗಳ ಾ್ಲದರೋ ಕುತಂತ್ರವೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
7ನೀತಿವಂತರ ನೆನಪುಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ. ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ಬಹುಬೇಗನೆಮರೆಯಲ್ಪಡುವರು.
8 ಾನಿಯು ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ ಾದ ಾಡಿ ತನಗೇ ತೊಂದರೆ

ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
9 ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆದ ಮನುಷ ್ಯನು ೕಮ ಾಗಿರುವನು. ೕಸ ಾಡುವ ಕುಟಿಲ

ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.
10 ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಾ ಾಡುವವನು ಸ ಾ ಾನಕರನು.
11 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ ಜೀವ ಾಯಕ. ಕೆಡುಕನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12ದೆ್ವೕಷವು ಾದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎ ಾ್ಲ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ.
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13ಬುದಿ್ಧವಂತನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು.
14 ಾನಿಗಳು ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ ಾ ಾಡಿ

ತಮಗೇ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
15ಐಶ್ವಯರ್ವು ಾಹು ಾರನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. ಬಡತನ ಾದರೋ ಬಡವನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
16ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು. ಕೆಡುಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯೇ ಸಂಬಳ.
17 ಶಿಸ್ತನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ

ಅಲ ಸುವವನು ಇತರರನು್ನ ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.
18 ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು ಒಬ್ಬನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹರಟೆ ಾರನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂಮೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
19ಅತಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿಯು ೌನ ಾಗಿರಲು

ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
20 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿವೆ. ಕೆಡುಕನ ಆಲೋಚನೆಗ ಾದರೋ ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ
ಾರವು.
21 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂಢನ ಮೂಢತನ ಾದರೋ

ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
22ಐಶ್ವಯರ್ವುಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವೇ. ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸವುಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸ ಾರದು.
23 ಅವಿವೇಕಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿಯು ಾನದಲಿ್ಲ

ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
24ಕೆಡುಕನಿಗೆಅವನು ಭಯಪಡುವುದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ತನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
25ಆಪತು್ತ ಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟನು ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಸ ಾ ಾಲ ಬಲ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು.
26 ಸೋ ಾರಿಗೆ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ. ಅವನು ಾಯಿಗೆ ಹುಳಿಯಂತೆಯೂ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ

ಹೊಗೆಯಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವನು.
27ನೀವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ

ಜೀವ ಾನದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
28ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಿರೀ ಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಫಲಿ ಾಂಶ. ಕೆಟ್ಟವರ ನಿರೀ ಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಫಲಿ ಾಂಶ.
29ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಕೋಟೆಯಂತೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಕೆಡುಕರ ಾ್ನದರೊ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
30 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾ ಾಗಲೂ ೕಮ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ

ಹೊರಗಟ್ಟ ಾಗುವುದು.
31 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾ ಾಗಲೂ ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ಕೆಡುಕರ ಾತನು್ನ ಜನರು

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
32ಒಳೆ್ಳಯವನು ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಕೆಡುಕನು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾತ್ರ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

11
1ಯೆಹೋವನು ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾ್ಯಯ ಾದ ತಕ್ಕಡಿಗ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
2ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವರು; ದೀನರು ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
3ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ. ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ೕಸಕೃತ್ಯಗಳಮೂಲಕ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4 ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಹಣದಿಂದ ಾವ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ

ನೀತಿಯು ಜನರನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
5 ನೀತಿವಂತನು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನವು ಸ ಾಗ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುವನು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 11:6 986 ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 11:30

6 ನೀತಿಯು ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದಲೇ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

7 ದುಷ್ಟನು ಾಯು ಾಗ ಅವನ ನಿರೀ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನ ಅಪೇ ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

8ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು. ಅವನ ಬದ ಾಗಿ ದುಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
9 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಾತಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸಜ್ಜನರಿ ಾದರೋ ಅವರ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು.
10 ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜಯ ಾದರೆ ನಗರಕೆ್ಕಲ್ಲ ಸಂತಸ. ಕೆಡುಕರು ಾಶ ಾದರೆ ಜನರು ಜಯ ೕಷ
ಾಡುವರು.
11 ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯ ಾಥರ್ವಂತರ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು.

ಕೆಡುಕರ ಾತುಗಳು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ.
12ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಇತರರನು್ನ ಹೀನೈಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧವಂತನು ೌನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
13 ಗುಟು್ಟ ರಟು್ಟ ಾಡುವವನನು್ನ ನಂಬ ಾಗದು. ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ

ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡುವನು.
14 ಾನದ ಾಗರ್ದಶರ್ನವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶವು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ

ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ೕಮ ಾಗಿರುವುದು.
15 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಕಿ್ಕೕ ಾಗಿರುವೆ; ನೀನು ಜಾಮೀ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ೕಮ ಾಗಿರುವೆ.
16ದಯೆಯುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು. ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗ ಾದ ಗಂಡಸರು ಕೇವಲಹಣವನು್ನ

ಗಳಿಸುವರು.
17ದಯೆಯುಳ್ಳವನು ತನಗೆ ಾಭ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೂ್ರರಿಯು ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
18 ಕೆಡುಕನು ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ಾದ ಾಭವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ೕಗ ್ಯ ಾದ

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
19ನೀತಿವಂತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು, ಆದರೆ ಕೆಡುಕನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ

ಹೋಗುವವನು ಾವಿಗೀ ಾಗುವನು.
20 ಕೆಡುಕರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು. ಆದರೆ ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು ಆತನಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
21ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ. ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ.
22 ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವು ಹಂದಿಯ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲರುವ ಸುಂದರ ಾದ ಚಿನ್ನದ

ಮೂಗುತಿಯಂತಿರುವುದು.
23ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಯಕೆ ಅವರನು್ನ ೕಮಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಆ ಾಂ ಅವರನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ

ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
24 ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚಗಳಿಸುವನು. ಆದರೆ ಕೊಡಲೊಲ್ಲದವನು

ಬಡವ ಾಗುವನು.
25 ಉ ಾರಿಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ಸ ಾಯವನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ಾನ್ಯವನು್ನ ಾರದೆ ಕೂಡಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಜನರು ಶಪಿಸುವರು. ಾನ್ಯ ಾರುವವನನು್ನ ಜನರು

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.
27 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು ೌರವಿಸುವರು. ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೇಡೇ

ಆಗುವುದು.
28 ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವನು ಎಲೆಯಂತೆ ಉದುರಿಹೋಗುವನು. ಆದರೆ

ಸದ್ದಮಿರ್ಯು ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವನು.
29 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಢನು

ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಾನಿಯ ಸೇವೆ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು.
30ನೀತಿವಂತನ ಾಯರ್ಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರಗಳಂತಿವೆ. ಾನಿಯು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು.
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31 ಶಿಷ್ಟರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವು ಾದರೆ ಕೆಡುಕರು ಸಹ ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ನಿಶ್ಚಯ.

12
1ಶಿಸ್ತನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ; ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ.
2ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವನು.
3 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ೕಮವಿಲ್ಲ; ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವರು.
4 ಗುಣವಂತ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವಳು; ಗಂಡನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವ

ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯದಂತಿರುವಳು.
5ಶಿಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ. ದುಷ್ಟರ ಉಪದೇಶ ೕಸಕರ.
6 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನೋಯಿಸು ಾ್ತರೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾತುಗ ಾದರೋ

ಜನರನು್ನ ಅ ಾಯದಿಂದ ರ ಸುತ್ತವೆ.
7ದುಜರ್ನರು ಸವರ್ ಾಶ ಾಗುವರು; ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರ ಕುಟುಂಬವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
8ಜನರು ಾನಿಗಳನು್ನ ಹೊಗಳುವರು;ಮೂಢನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.
9 ಪ್ರಮುಖನಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ ಸೇವಕನಂತೆ

ಇರುವುದುಮೇಲು.
10ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನ ಾತ್ಸಲ್ಯವು ಕೂ್ರರ ಾಗಿದೆ.
11 ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಮೂಢನು

ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.
12 ಕಳವು ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಸೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾದರೊ ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ

ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ.
13 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ
ಾ ಾಗುವನು.
14ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಅವನ

ಕೆಲಸವುಅವನಿಗೆ ಾಭವನು್ನ ಕೊಡುವುದು.
15ಮೂಢನು ತನ್ನ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಾನಿ ಾದರೋಉಪದೇಶಕೆ್ಕ

ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
16ಮೂಢನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ ಾನಿಯುಅವ ಾನವನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
17 ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವನು. ಆದರೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.
18ದುಡುಕಿದ ಾತು ಖಡ್ಗದಂತೆ ನೋವು ಾಡುತ್ತದೆ; ಾನಿಯ ಾತು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
19ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಾಶ್ವತ.
20 ಕೆಡುಕರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಡು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವರು. ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವರು

ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು.
21ಸಜ್ಜನರುಯೆಹೋವನಿಂದ ೕಮ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
22ಸುಳು್ಳ ಾರರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರ.
23ಜಾಣನು ತನ್ನ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಮೂಢನು ದುಡುಕಿ ಾ ಾಡಿ ಾನು

ಮೂಢನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
24 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವನು. ಸೋ ಾರಿಯನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡ ಾಗುವುದು.
25 ಚಿಂತೆಯು ಮನುಷ ್ಯನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತ್ತದೆ; ಕನಿಕರದ ಾತು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
26 ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ; ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು

ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
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27 ಸೋ ಾರಿ ಾದ ಬೇಟೆ ಾರನು ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವಯರ್ವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
28ನೀತಿಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಮತೊ್ತಂದು ಾಗರ್ವಿದೆ.

13
1 ಾನಿ ಾದ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ

ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಒಳೆ್ಳಯವರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊಂದುವರು. ಕೆಡುಕರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಬಯಸು ಾ್ತರೆ.
3 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ೕಚಿಸದೆ
ಾ ಾಡುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
4 ಸೋ ಾರಿಯ ಆಸೆಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್. ಅವನೆಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯ ಾರ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ

ದುಡಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
5ಶಿಷ್ಟರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ದುಷ್ಟರು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.
6 ನೀತಿಯು ಯ ಾಥರ್ವಂತನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು. ಕೆಡುಕತನವು ಾಪವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ

ಸೋಲಿಸುವುದು.
7 ಕೆಲವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲೆ್ಲೕನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು

ಬಡವರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು.
8ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ

ಅಂ ಾ ಾವ ಬೆದರಿಕೆಗಳೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಶಿಷ್ಟನು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು. ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ನಂದಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ

ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.
10ದು ಾಭಿ ಾನವು ಕೇವಲ ಜಗಳಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳುವವರು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
11 ೕಸದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಹಣವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದು. ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಹಣ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ

ಹೋಗುವುದು.
12ನಿರೀ ಯು ನೆರವೇರದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯವುವ್ಯಸನ ಾಗಿರುವುದು. ಬಯಸಿದು್ದ ನೆರವೇರಿದರೆಆನಂದವು

ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದು.
13 ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಕೇಳದವನು ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ೌರವಿಸುವವನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
14 ಾನಿಯಉಪದೇಶಗಳುಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿವೆ;ಮರಣಕರ ಾದ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅವು

ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.
15 ಜನರು ಜಾಣನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲದವನು ತೊಂದರೆಗೆ

ಒಳ ಾಗುವನು.
16 ಾನಿಯು ವಿವೇಚಿಸಿ ಾಯರ್ ಾಡುವನು; ಮೂಢ ಾದರೋ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ

ಮೂಢತನವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
17 ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಡುಗಳಿವೆ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಗೆ

ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು.
18 ಶಿ ಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು; ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವನು. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ೌರವವನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
19 ಒಬ್ಬನು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಿರುವುದು.

ಮೂಢರು ಕೇಡಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಲು ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ.
20 ಾನಿಗ ಂದಿಗೆಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಿ. ಆಗನೀವೂ ಾನಿಗ ಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆನೀವು ಾನಹೀನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿ ಆಯು್ದಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಉಂಟಾಗುವುದು.
21 ಾಪಿಗಳು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು. ಸಜ್ಜನರಿ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದೇ

ಆಗುತ್ತದೆ.
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22 ಒಳೆ್ಳಯವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಲು ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುವುದು. ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ,
ಕೆಡುಕರು ಹೊಂದಿರುವದೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.

23ಬಡವನ ಭೂಮಿಯುಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಫಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅ ಾ್ಯಯವು ಅದನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.

24 ಮಕ್ಕಳು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಶಿ ಸದ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ ಶತು್ರವಿನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿ ಾಗ ಶಿ ಸುವ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆಮಿತ್ರನಂತಿ ಾ್ದನೆ.
25ಶಿಷ್ಟನು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರುವನು.

14
1 ಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು, ಆದರೆ ಾನಹೀನಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ

ಬೀಳಿಸುವಳು.
2 ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಯು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವನು. ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ

ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
3ಮೂಢನ ಾತುಗಳುಅವನಿಗೇ ತೊಂದರೆಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. ಾನಿಯ ಾತುಗ ಾದರೋ

ಅವನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.
4ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ ಬರಿ ಾಗಿರುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಪಡೆಯಲು ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.
5ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದು.
6 ಾನದೂಷಕನು ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
7ಅ ಾನಿ ಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡಿ; ನಿಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಲು ಅವನಲೆ್ಲೕನೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಜಾಣರು ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ವಿವೇಚಿಸಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಮೂಢರು

ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಾವು ೕಸದಿಂದ ಬದುಕಬಲೆ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
9ಮೂಢರಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ;ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರು.
10 ಅವನವನ ವ್ಯಥೆಯು ಅವನವನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾಗೆಯೇ ಅವನವನ ಸಂತೋಷವು

ಅವನವನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ
11ದುಷ್ಟನ ಮನೆ ಾಶಕರ; ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರ.
12 ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾಗರ್ ಂದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ

ಮರಣವೇ.
13 ಒಬ್ಬನು ನಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರಲು ಾಧ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಆನಂದವೂ ದುಃಖದಲಿ್ಲ

ಅಂತ್ಯ ಾಗಬಹುದು.
14ದುಷ್ಟರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆದರೆ

ಸಜ್ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವರು.
15ಮೂಢನು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಂಬುವನು. ಆದರೆ ಜಾಣನು ಪ್ರತಿ ಂದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ೕಚಿಸುವನು.

16 ಾನಿಯು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ದೂರವಿರು ಾ್ತನೆ. ಾನಹೀನ ಾದರೋ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ
ೕಚಿಸದೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

17ಮುಂಗೋಪಿಯುಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಕುತಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಜನರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
18ದಡ್ಡರಿಗೆಮೂಢತನವೇ ಪ್ರತಿಫಲ. ಜಾಣ ಾದರೋ ಾನವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
19 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಜಯಗಳಿಸುವರು. ಕೆಟ್ಟವರು ಬಲವಂತದಿಂದ

ಒಳೆ್ಳಯವರಮುಂದೆ ತಲೆ ಾಗುವರು.
20 ಬಡವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿ ಾದರೋ ಅನೇಕ

ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
21 ನೆರೆಯವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದು ತಪು ್ಪ. ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇ ಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ

ದಯೆತೋರಿಸಿ.
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22 ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಾರಿ ತಪು ್ಪವನು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಪಿ್ರೕತಿಗೂ
ಭರವಸೆಗೂ ಾತ್ರ ಾಗುವನು.

23 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೆ, ಸಮೃದಿ್ಧಯಿರುವುದು. ಕೇವಲ ಾ ಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಬರುವುದು.
24 ಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಐಶ್ವಯರ್. ಾನಹೀನರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲಮೂಢತನ.
25 ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೋ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ

ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
26 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನು; ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ
ೕಮ ಾಗಿರುವರು.
27 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲರುವ ಭಯಭಕಿ್ತ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ. ಅದು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಮರಣದ ಬಲೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
28ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಾಜನಿಗೆ ೌರವ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಜನಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
29 ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ತುಂ ಾ ಜಾಣ. ಮುಂಗೋಪಿಯು ಾನು ಮೂಢ ಎಂಬುದನು್ನ

ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
30ಮನ ಾ್ಯಂತಿಯುಳ್ಳವನ ದೇಹವು ಆರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರುವುದು. ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ

ಬರ ಾಡುವುದು.
31 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗೇ ಅವ ಾನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ

ತೋರುವವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
32ದುಷ್ಟರು ತನ್ನ ಕೆಡುಕಿನಿಂದಲೇ ಸೋತುಹೋಗುವನು;ಆದರೆಒಳೆ್ಳಯವರುಮರಣದಸಮಯದಲೂ್ಲ

ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗುವರು.
33ವಿವೇಕಿಯು ಾ ಾಗಲೂ ಾನದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಮೂಢನಿ ಾದರೋ ಾನದ

ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು.
34ಒಳೆ್ಳತನವು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಾರಣ. ಾಪವು ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವ ಾನಕರ.
35 ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಯಕನನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಾಜನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು. ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ

ಸೇವಕನಮೇಲೆ ಾಜನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು.

15
1ಸ ಾ ಾನದಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವುದು;ಒರಟುಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು.
2 ಾನಿಯ ಾತನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಮೂಢನು ಕೇವಲ ಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ
ಾ ಾಡುವನು.
3 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಣುತ್ತದೆ. ಆತನು ಕೆಡುಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ

ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
4ಹಿತನುಡಿಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರದಂತಿವೆ. ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳುಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುತ್ತವೆ.
5 ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು. ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಾನಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
6 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕರ ಸಂ ಾದನೆ ಾದರೋ ಆಪತ್ತನು್ನ

ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ.
7 ಾನಿಯ ಾತುಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮೂಢರ ಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ.
8ಕೆಡುಕರ ಾಣಿಕೆಯನು್ನಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು;ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ

ಕೇಳುವನು.
9 ದುಷ್ಟರ ಜೀವಿತವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಪಿ್ರಯ.
10 ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವರಿಗೆ ಮ ಾದಂಡನೆ ಾಗುವುದು; ಶಿಕ್ಷಣ, ಗದರಿಕೆಯನು್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
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11 ಮೃತು್ಯಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ.

12ಮೂಢನುತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದಕೇಳಲುಇಷ್ಟಪಡನು. ಮೂಢನುಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

13ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವವನಮುಖದಲಿ್ಲ ಆನಂದಎದು್ದ ಾಣುವುದು. ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವವನಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ವ್ಯಥೆ ಎದು್ದ ಾಣುವುದು.

14 ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಮೂಢನು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಮೂಢತನವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

15ಬಡಜನರ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಃಖಕರ. ಸಂತೋಷದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಔತಣ.
16 ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ಹೊಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇಮೇಲು.
17ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನು್ನವುದೇಉತ್ತಮ.
18ಮುಂಗೋಪಿಯು ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ಾಂತಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.
19ಸೋ ಾರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ,ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಜೀವನ ಸ ಾಗ.
20 ಾನಿ ಾದಮಗನಿಂದತಂದೆಗೆಸಂತೋಷ. ಮೂಢ ಾದರೋತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
21ಮೂಢನಿಗೆಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಾನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವನು.
22 ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ೕಜನೆಗಳು ವಿಫಲ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆಲೋಚಿಸಿ ಾಡಿದ ೕಜನೆಗಳು

ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುತ್ತವೆ.
23 ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಉತ್ತರ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು; ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ ಾತು ಅತು್ಯತ್ತಮ.
24 ಾನಿಯ ಾಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ; ಅವು ಅವನನು್ನ ಮರಣದ ಾದಿಯಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸುತ್ತವೆ.
25 ಅಹಂ ಾರಿಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಾ ಾಡುವನು.
26 ಯೆಹೋವನು ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು; ಕನಿಕರದ ಾತುಗಳ ಾ್ಲದರೋ

ಸಂತೋಷಪಡುವನು.
27 ದು ಾಶೆಪಡುವವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲಂಚ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಿಗೆ ಾವ ಸಮಸೆ್ಯಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ೕಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು. ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ೕಚಿಸದೆ
ಾ ಾಡುವರು;ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ತೊಂದರೆಯಷೆ್ಟೕ.
29 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬಹುದೂರ. ಶಿಷ್ಟರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ

ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
30 ನಗುಮುಖವು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ ್ಯ

ಹೆಚು್ಚವುದು.
31ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುವವನು ಬಹು ಾನಿ.
32 ಶಿ ಯನು್ನ ಒಪ್ಪದವನು ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಾನಿ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕೆನು್ನವವನು
ದಲು ದೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

16
1ಜನರು ಾವುಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಾಲಿಗೆಗೆತಕ್ಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನು

ಯೆಹೋವನೇ.
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2ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

3ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮ್ಮ ೕಜನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವವು.
4 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕೆಡುಕನನೂ್ನ
ಾಶನದ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
5ಗವಿರ್ಷ್ಠರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.
6ಪಿ್ರೕತಿಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳುದೋಷಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿವೆ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ,ಆಗ

ನೀವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗುವಿರಿ.
7 ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗ ಡನೆಯೂ

ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವನು.
8ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂ ಾದಿಸುವುದೇಉತ್ತಮ.
9ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವವನುಯೆಹೋವನೇ.
10 ಾಜನ ಾತು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಂತಿದೆ. ಅವನ ತೀ ಾರ್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
11 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಳತೆ ಾಪಕಗಳು ಮತು್ತ ತಕ ್ಕಡಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಾ್ಯಯ ಾದ

ಒಪ್ಪಂದವು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
12 ಾಜನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರನು; ಾಕೆಂದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಲ.
13 ಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ, ಸು ಾ್ಳಡದ ಜನರೂ ಇಷ್ಟ.
14 ಾಜನು ಕೋಪದಿಂದಿರು ಾಗ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಂದರೂ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನಿಯುಆತನ

ಕೋಪವನು್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
15 ಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವುದು. ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ,ಅದು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ೕಡದಿಂದ ಸುರಿಯುವಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯಂತಿರುವುದು.
16 ಾನ ಸಂ ಾದನೆಯು ಬಂ ಾರ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ. ವಿವೇಕ ಸಂ ಾದನೆಯು ಬೆಳಿ್ಳ

ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.
17 ನೀತಿವಂತರ ಜೀವಿತವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರುವುದು. ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
18ಅಹಂ ಾರಿಯು ಾಶನದ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಸೋಲಿನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
19 ಗವಿರ್ಷ್ಠರೊಡನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ ದೀನ ಾಗಿದು್ದ ಬಡಜನರೊಡನೆ
ಾಸಿಸುವುದೇಉತ್ತಮ.
20ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವವನು ಅದರ ಾಭ ಹೊಂದುವನು; ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ

ಇಡುವವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು.
21 ಾನಿಯನು್ನ ಅವನ ಾನದಿಂದಲೇ ಜನರು ಗುರುತಿಸುವರು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು

ಒಡಂಬಡಿಸುವನು.
22ವಿವೇಕವು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಮೂಢತನದಿಂದಲೇ

ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.
23 ಾನಿಯಹೃದಯವುಅವನ ಾಯಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ. ಅವನ ಾತುಗಳುಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ; ಕೇಳಲು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

24ಸವಿನುಡಿಗಳು ಜೇನಿನಂತಿವೆ. ಅವು ಸಿ್ವೕ ಾರಕೆ್ಕ ಸುಲಭ; ಆರೋಗ್ಯಕೆ ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ.
25ಮನುಷ ್ಯದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾಗರ್ವಿದೆ; ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯವುಮರಣ.
26 ಕೆಲಸ ಾರನನು್ನ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹಸಿವೇ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ

ಅವನನು್ನ ದುಡಿಸುತ್ತದೆ.
27ನೀಚನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಶಕರ.
28 ಕೆಡುಕನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಾಳಿಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸುವವನು ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಡಕು

ಉಂಟು ಾಡುವನು.
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29 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೆ್ನೕ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವನು.
30 ಕಣು್ಣಮಿಟುಕಿಸಿ ನಗುವವನು ತ ಾ್ಪದ ಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವೆಸಗಲು ೕಜಿಸುತಿ್ತರುವನು.
31ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅವರ ನರೆಕೂದಲೇ ವೈಭವದ ಕಿರೀಟ.
32 ಶೂರ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ

ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನು್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳವುದೇಉತ್ತಮ.
33ಜನರು ಚೀಟು ಾಕಿ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದರೂ ಆ ನಿ ಾರ್ರಗಳು ಬರುವುದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

17
1 ಜಗಳದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೃ ಾ್ಠನ್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸ ಾ ಾನದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಣರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

ತಿನು್ನವುದೇಮೇಲು.
2 ಾನಿ ಾದ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಅ ೕಗ್ಯ ಮಗನನೆ್ನೕ ತನ್ನ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು;ಅವನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಹೊಂದುವನು.
3 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಶುದ್ಧ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ

ಶುದ್ಧ ಾಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.
4ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸ ಾನ. ಚಾಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನಿಗೆ

ಸ ಾನ.
5 ಬಡವನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರಿಗೇ ಅವ ಾನ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

ಬೇರೊಬ್ಬನ ದು ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಖಂಡಿತ.
6 ಮ್ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮ.
7 ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಮೂಢನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ; ಸುಳು್ಳ ಾತು ಗಣ್ಯನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವಿರುದ್ಧ.
8ಲಂಚವು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ, ಅವರು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅದೇ ಾಯರ್ ಾಧಕದಂತೆ
ಾಣುತ್ತದೆ.
9 ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನೀನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ

ವಿಷಯವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನವು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು.
10ಮೂಢನಿಗೆಮನವರಿಕೆ ಾಡಲುನೂರುಏಟುಗಳುಬೇ ಾದರೂ ಾನಿಗೆಒಂದೇಗದರಿಕೆಯು ಾಕು.
11ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ. ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ

ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
12 ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದಿರುವ ಾಯಿಕರಡಿಗೆ ಎದು ಾಗುವುದೇಮೇಲು.
13 ನಿನಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡುವವರಿಗೆ ಅಪ ಾರ ಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ

ಕಷ್ಟಪಡುವೆ.
14 ಾದವುಜ ಾಶಯದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಡುವತೂತಿಗೆಸ ಾನ. ಅದುಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಲಿ್ಲಸು.
15ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂಅಪ ಾಧಿ ಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆಯೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
16ಮೂಢನಲಿ್ಲ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ

ಹಣ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ.
17 ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನು

ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
18ಮೂಢನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ಜಾಮೀನು ಾರ ಾಗುವನು.
19 ಜಗಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವನು ಾಪದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು

ಕೇಡನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ.
20 ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಾಭವೆಂದೂ ಆಗದು. ಸುಳು್ಳ ಾರನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಗತಿ.
21ಮೂಢಮಗನನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ವ್ಯಥೆ. ಅವನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದರ ಾರನು
22ಸಂತೋಷವು ಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧಿಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ದುಃಖವು ಾಯಿಲೆಯಂತಿದೆ.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 17:23 994 ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 18:22

23ದುಷ್ಟನು ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಾಡಲು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
24ವಿವೇಕಿಯು ಾನದ ಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆಮೂಢನು ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು
ಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
25ಮೂಢಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖ; ಹೆತ್ತ ಾಯಿಗೆ ವ್ಯಥೆ.
26ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು ತಪು ್ಪ. ಾ್ಯಯವಂತ ಾದ ಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪು ್ಪ.
27 ಾನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವನು. ವಿವೇಕಿಯು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
28 ೌನ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಢನು ಸಹ ಾನಿಯಂತೆ ಾಣುವನು; ಾ ಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿವೇಕಿಯಂತೆ
ಾಣುವನು.

18
1ಸೆ್ನೕಹ ಾವವಿಲ್ಲದವನು ಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಾ್ವಥರ್ತೆಯಿಂದಲೇ, ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಅವನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.
2ಮೂಢನಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
3ನೀನು ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ

ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.
4 ಾಯಿ ಾತುಗಳು ಆಳ ಾದ ನೀರುಗಳಂತಿರಲು ಾಧ್ಯ; ಆದರೆ ಾನದ ಮೂಲವು ನುಗಿ್ಗಬರುವ

ತೊರೆಯಂತಿದೆ.
5ಅಪ ಾಧಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
6ಮೂಢನು ಾದಕೆ್ಕ ಇಳಿಯು ಾ್ತನೆ;ಅವನ ಾತುಗಳುಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ,ಏಟಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
7 ಮೂಢನು ಾತಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ಾತುಗಳೇ ಅವನಿಗೆ

ಬಲೆ ಾಗುತ್ತವೆ.
8ಜನರಿಗೆ ಹರಟೆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ. ಹರಟೆ ಾತುಗಳು ರುಚಿಕರ ಾದ ಆ ಾರದಂತಿವೆ.
9ಸೋ ಾರಿಯು ಾಶ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಬಲ ಾದ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರು ಅದರೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ

ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
11ಐಶ್ವಯರ್ವು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯಂತೆ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾವನೆ.
12ಗವಿರ್ಯು ಬೇಗನೆ ಾ ಾಗುವನು; ದೀನ ಾದರೋ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
13ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳದೆಉತ್ತರಿಸುವವನು ಮೂಢನೇ ಸರಿ;ಅವನು ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವನು.
14 ಅಸ್ವಸ್ಥನನು್ನ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಜೀವಂತ ಾಗಿಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಮುರಿದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾರು

ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?
15 ಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವನು.
16 ಪ್ರಮುಖನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ನೀನು

ಅವನನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಭೇಟಿ ಾಗಬಹುದು.
17 ದಲು ತನ್ನ ಾದವನು್ನ ಮಂಡಿಸುವವನು ಾ ಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ

ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಅವನ ನಿಜಪರೀ ಆಗುವುದು.
18 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಾದ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿ ಾರ್ರ ಾ್ಕಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರೆ ಅವರ ಜಗಳ

ಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ.
19 ಅವ ಾನಿತ ಾದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದು ಕೋಟೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕಷ್ಟ, ಜಗಳಗಳುಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಂತೆ ಜನರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
20ಒಬ್ಬನು ಾನು ಹೇಳಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕೕ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕೕ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.
21 ಒಬ್ಬನ ಾತುಗಳು ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು ಅಥ ಾ ಮರಣವನು್ನ ತರಬಲ್ಲವು. ಜನರು ತಮ್ಮ
ಾತಿನ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.
22 ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವನು ಸಂತೋಷವನೆ್ನೕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ

ಸಂತೋಷಪಡುವನು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 18:23 995 ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 19:23

23ಬಡವನು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನು; ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಬಿರು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
24 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ

ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು.

19
1 ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಮತು್ತ ೕಸ ಾಡುವ ಮೂಢ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ, ಬಡವ ಾಗಿಯೂ

ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಲೇಸು.
2 ಾವುದೇ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತು್ಸಕತೆ ಂದೇ ಾಲದು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಬೇಕು. ಾವುದೇ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದುಡುಕದಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ತ ಾ್ಪದೀತು!
3ಮೂಢನ ಮೂಢತನವು ಅವನ ಜೀವನವನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ದೂಷಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.
4ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿರುವರು; ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
5ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಸುಳು್ಳ ಾ ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲ.
6ಉ ಾರಿಯಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಸೆ. ಾನಶೂರನಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ.
7 ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವುದು; ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಮುಖತಿರುವಿಕೊಂಡು

ಅವನಿಗೆ ದೂರ ಾಗುವರು. ಆ ಬಡವನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾರೂ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

8 ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನಿ ಾಗಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡುವನು; ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

9ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾಶ ಾಗುವನು.
10ಮೂಢನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ; ಾಜಕು ಾರರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ಗು ಾಮನಿಗೆ

ಮತ್ತಷು್ಟ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
11 ಾನಿಗೆ ಅವನ ಾನವೇ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅವನ

ಸದು್ಗಣ ಾಗಿದೆ.
12 ಾಜನಕೋಪವುಸಿಂಹಬಜರ್ನೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಾಜನಿಗೆನಿನ್ನಮೇಲಿರುವಸಂತೋಷವುತುಂತುರು

ಮಳೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ.
13ಮೂಢ ಾದಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಾನಿ; ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯು ಸೋರುವಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಂತಿ ಾ್ದಳೆ.
14ಮಕ್ಕಳುತಂದೆಯಿಂದಮನೆಗಳನು್ನಮತು್ತ ಹಣವನು್ನ ಾ್ವಸ ಾಗಿಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ವಿವೇಕಿ ಾದ

ಹೆಂಡತಿ ಾದರೋಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಉಡುಗೊರೆ.
15ಸೋ ಾರಿಗೆ ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರ. ಮೈಗಳ್ಳನಿಗೆ ಹಸಿವೆ.
16ಆ ಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆತನ್ನ ನಡತೆಯಬಗೆ್ಗ

ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯದಿಂದಿರುವವನು ಾವಿಗೀ ಾಗುವನು.
17 ಬಡಜನರಿಗೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಲಕೊಡು ಾ್ತನೆ; ಅವನ ಕರುಣೆಯ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆಮರು ಾವತಿ ಾಡುವನು.
18 ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ

ಅವನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸು. ಅವನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.
19ಮುಂಗೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ದಂಡ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೊಡಬೇ ಾದ ದಂಡದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದರೆ,

ಅವನು ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವನು.
20ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ. ಆಗ ನೀನು ಾನಿ ಾಗುವೆ.
21ಜನರು ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೂಯೆಹೋವನ ಇಚೆ್ಛಯೇ ನೆರವೇರುವುದು.
22 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಅವನ ದು ಾಶೆಯೇ ಅವ ಾನಕರ. ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಬಡವ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.
23 ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು;

ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವುದು.
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24ಕೆಲವರಿಗೆಊಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸೋ ಾರಿತನ. ಅವರು ಕೈಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಗೆ ಾಕಿದರೂಊಟವನು್ನ
ಾಯಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
25 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ತಿದಿ್ದ

ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವವನೂ ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವವನೂ ತನಗೇ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ

ಅವ ಾನವನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
27ನೀನು ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುವೆ.
28 ದುಷ್ಟ ಾ ಯು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು; ಕೆಡುಕರ ಾತುಗಳು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ

ಹರಡುತ್ತವೆ.
29 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಮೂಢನು ತನ ಾಗಿ ಾದಿರುವ

ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

20
1 ಾ್ರ ಾರಸವು ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮದ್ಯವು ಕೂ ಾಟಕೂ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅಮಲೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು

ಮೂಖರ್ತನ.
2 ಾಜನ ಕೋಪವು ಸಿಂಹದ ಬಜರ್ನೆಯಂತಿದೆ. ಾಜನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಾನಿ.
3 ಾದದಿಂದದೂರವಿರುವವನು ಸ ಾ್ಮನಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯನು. ಮೂಢ ಾದರೊಜಗಳಕೆ್ಕೕ ಆತುರ ಪಡುವನು.
4ಸೋ ಾರಿಯು ಬಿತ್ತನೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ; ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವು ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಂತಿವೆ; ಆದರೆ

ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವೇಕಿಯು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು.
6 ಅನೇಕರು ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವ

ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹುಕಷ್ಟ.
7ಸದ್ದಮಿರ್ಯು ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ;ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗುವುದು.
8 ಾಜನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವನು.
9 ಾವ ಾದರೂ, “ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರುವೆ. ಾನು ಾಪರಹಿತ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವೇ?
10 ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳೂ ೕಸದ ಅಳತೆ ಾಪಕಗಳೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
11 ಾಲಕನೊಬ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯವನೋ ಕೆಟ್ಟವನೋ ಎಂಬುದು ಅವನ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ

ತೋರಿಬರುವುದು.
12 ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ. ಕೇಳಲು ಕಿವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ

ಉಂಟು ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.
13ನಿ ಾ್ರನಿರತ ಾಗಿರಬೇಡ, ಬಡವ ಾಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ದುಡಿಯಲುಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ

ನಿನಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟರುವುದು.
14ನಿನ್ನ ವಸು್ತವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡುವವನು, “ಇದು ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ! ಬೆಲೆಯೂಜಾಸಿ್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಚೌ ಾಸಿಯಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಣಿಕ್ಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಾನದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವ ತುಟಿಗಳು

ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.
16ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
17 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆ ಾರವು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ರುಚಿಕರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಾಯಿತುಂಬ

ಮರಳಿನಂತಿರುವುದು.
18ಒಳೆ್ಳಯಸ ಾಲೋಚನೆಗ ಡನೆ ಾಡಿದ ೕಜನೆಗಳುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನುಯುದ್ಧವನು್ನ

ಆರಂಭಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಹುಡುಕು.
19 ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸುವವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ; ಅತಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವವನ

ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆಗಬೇಡ.
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20ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿದೂಷಿಸುವವನಜೀವಿತವುಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋದದೀಪದಂತೆ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

21ಸುಲಭ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಂಡ ಾ್ವಸವು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀರ್ ಾದ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
22 “ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಾದುಕೊಂಡಿರು! ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
23ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯದ ಅಳತೆ ಾಪಕವುಅಸಹ್ಯ; ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಅಪ ಾಧ.
24 ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರು ಾಗ, ತನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?
25 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡುವ ದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ೕಚಿಸು. ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ

ಹರಕೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
26 ಾನಿ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಡುಕರು ಾರೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು;ಅವನುಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
27ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೀಪ ಾಗಿದೆ;ಅದು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
28 ಾಜನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಅಧಿ ಾರ

ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು;ಅವನ ಆಡಳಿತಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
29ಯುವಕನ ಶಕಿ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ. ವೃದ್ಧನ ನರೆಕೂದಲು ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ.
30ದಂಡನೆಯು ತಪ್ಪನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತದೆ; ನೋವು ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

21
1ಯೆಹೋವನು ಾಜನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಯಂತೆ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು. ಆತನು ತನ್ನ

ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವನು.
2 ತನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿಯೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆದರೆ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್

ನೀಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.
3 ಸರಿ ಾದ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ

ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
4 ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣಗಳುಮತು್ತ ದು ಾಭಿ ಾನದ ಹೃದಯ ಾಪಮಯ ಾಗಿದು್ದ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ

ನೀಡುತ್ತವೆ.
5 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾಭಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತುರತೆಯಲೆ್ಲೕ

ಇರುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು.
6 ನೀನು ೕಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರೆ, ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ

ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
7 ಕೆಡುಕರು ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು

ಅವರು ಒಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕೕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ

ಯ ಾಥರ್ವಂತರೂ ಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
9ಮನೆ ಳಗೆ ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯ

ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇಮೇಲು.
10 ಕೆಡುಕರು ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕೕ ಇಷ್ಟಪಡುವರು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ

ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ದಡ್ಡನು ಾನಿ ಾಗುವನು. ಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಾನೇ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದವನು.
12 ದೇವರು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. ಆತನು ದುಷ್ಟರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ

ದಂಡಿಸುವನು.
13 ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದವನು ಾನೇ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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14ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಒಂದುಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡು. ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಉಡುಗೊರೆಯುಮ ಾ ಕೋಪವನೂ್ನ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲದು.

15 ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಬಹುಭಯ.
16 ಾನದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವನು ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವನು.
17 ಸುಖವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು. ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೈಲವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗ ಾರನು.
18 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಡುಕರು ಸಂಕಟಪಡುವರು. ನೀತಿವಂತರ ಬದ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು

ಸಂಕಟಪಡುವರು.
19 ಮುಂಗೋಪಿಯೂ ಾದಿಸುವವಳೂ ಆಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದೇಮೇಲು.
20 ಾನಿಯಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವಭಂ ಾರಗಳೂಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳೂಇರುತ್ತವೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ

ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
21 ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಸ ಾ್ಮನವೂ

ದೊರೆಯುವುದು.
22 ಾನಿಯು ಯುದ್ಧವೀರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಅವರ

ಆಶ್ರಯಕೋಟೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲನು.
23ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.
24 ಗವಿರ್ಷ್ಠನೂ ದು ಾಭಿ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವವನಿಗೆ ಗೇಲಿ ಾರನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನ ನಡತೆಯು

ಗವರ್ದಮದದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
25 ಸೋ ಾರಿಯ ಆಸೆ ಅವನನು್ನ ಉಪ ಾಸದಿಂದ ಾಯಿಸುವುದು, ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು

ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
26 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಅಪೇ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು, ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ಉ ಾರ ಾಗಿ

ಕೊಡುವನು.
27 ಕೆಡುಕನಯಜ್ಞಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವು ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.
28ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುವವನು ಮ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
29ದುಷ್ಟರು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವತಿರ್ಸುವರು; ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ೕಚಿಸುವನು.

30 ಯೆಹೋವನೇ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಯಪ್ರಧ ಾಗಬಲ್ಲ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡುವಂಥ ಾನ
ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
31ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಜಯದ ನಿ ಾರ್ರಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

22
1 ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇ ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ ಾ್ಮನಿತ ಾಗಿರುವುದೇ

ಅಮೂಲ್ಯ.
2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು

ಯೆಹೋವನೇ.
3 ಾನಿಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ದೂರ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ ನೇರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ

ಆಪತಿ್ತಗೀ ಾಗುವರು.
4ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ದೀನತೆಯಿಂದಿರು; ಆಗ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್, ಸ ಾ್ಮನ ಮತು್ತ

ನಿಜಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.
5 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಅನೇಕ ಆಪತು್ತಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊ್ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗೆ್ಗ

ಚಿಂತಿಸುವವನು ಆ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವನು.
6ಮಗನಿಗೆ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು. ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾ ಾಗ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು.
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7ಬಡವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಾಲಕೊಡುವವನಿಗೆ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಅವನ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಾಶ ಾಗುವುದು.
9 ಉ ಾರಿಯು ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ

ಹೊಂದುವನು.
10 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟ. ಆಗ ಜಗಳ ಾಗಲಿ ಾದಗ ಾಗಲಿ

ಅವ ಾನಗ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11ನೀನು ಶುದ್ಧಹೃದಯವನೂ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ಾಜನು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಾ ಾಡುವನು; ವಂಚಕರ ಾತುಗಳ ಾ್ನದರೋ
ಾಶಪಡಿಸುವನು.
13 “ ಾನು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಂಹವಿದೆ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ

ಸೋ ಾರಿ.
14 ಾಮುಕಿಯ ಾಯಿ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಯಂತಿದೆ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆ

ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬೀಳುವರು.
15 ಮಕ್ಕಳು ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
16 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ

ಕೊಡುವವರಿಗೂ ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.
ಮೂವತು್ತ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

17 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶವನೆ್ನೕ ಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಈ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಿತುಕೊ. 18 ನೀನು ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
19ಆ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾನೀಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು, ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಅಪೇ . 20 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವೆ. ಇವು ಬುದಿ್ಧ ಾದದ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕದ ನುಡಿಗ ಾಗಿವೆ. 21ಈ ನುಡಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾಗುವೆ.*

— 1 —
22 ಅಸ ಾಯಕ ಾದ ಬಡವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಬೇಡ. 23 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸುವನು; ಅವರನು್ನ
ದರೋಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
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24 ಮುಂಗೋಪಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಡ. ತಟ್ಟನೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.

25ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀನೂ ಅವನಂ ಾಗುವೆ. ಆಗ ಅವನಿಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತವೆ.
— 3 —

26 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀ ಾಗಬೇಡ. 27 ನೀನು ಅವನ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

— 4 —
28ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ಾಕಿದಮೇರೆಗಲ್ಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಜರುಗಿಸಬೇಡ.

— 5 —
29ಚತುರ ಕೆಲಸ ಾರನು ಾಜರ ಸೇವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾ ಾನ್ಯರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

* 22:21: ಈ ನುಡಿಗಳು … ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾಗುವೆ ಅಥ ಾ, “ಉಪದೇಶದ ಾನನುಡಿಗಳನು್ನ ಾನು ದಲು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವೇ?
21 ಸತ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವವನಿಗೆ
ನೀವು ವಿ ಾ್ವಸನೀಯ ಾದ ವರದಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
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1 ಅಧಿಪತಿ ಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಾಡು ಾಗ, ನೀನು ಾರೊಂದಿಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊ. 2 ನೀನು ತುಂಬ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ. 3ಅವನು ಬಡಿಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಆ ಾರವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರ.

— 7 —
4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು
ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. 5 ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಣವು ಬಹುಬೇಗನೆ
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

— 8 —
6 ಾ್ವಥಿರ್ ಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮೃ ಾ್ಠನ್ನದಿಂದ ದೂರವಿರು. 7ಅವನು

ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವಂಥವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ, “ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನ
ಉದೆ್ದೕಶವೇ ಬೇರೆ. 8ನೀನು ಅವನ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಾಂತಿ ಾಡುವೆ; ಆಗ ನಿನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು.

— 9 —
9ಮೂಢನಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು.

— 10 —
10 ಜಮೀನಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಬೇಡ. ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 11ಇಲ್ಲ ಾದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು;ಯೆಹೋವನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ
ಅ ಾಥರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
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12ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಕಲಿತುಕೊ.

— 12 —
13 ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಮಗನನು್ನ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನೇನೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14ನಿನ್ನ ಹೊಡೆತವುಅವನ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಬಲ್ಲದು.
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15 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ. 16 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ

ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.
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17 ಕೆಡುಕರ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. ಆದರೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 18ಆಗ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.

— 15 —
19ನನ್ನಮಗನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಾನಿ ಾಗಿರು. ಾ ಾಗಲೂಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ಜೀವಿಸು. 20 ಕುಡುಕರ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಡ. 21 ಕುಡುಕರೂ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರೂ
ಬಡವ ಾಗುವರು. ತಿಂದು ಕುಡಿದು ನಿದಿ್ರಸುವುದೇ ಅವರ ಾಯರ್ಗಳು. ಅವರು ಬಹು ಬೇಗನೆ
ಬಡವ ಾಗುವರು.

— 16 —
22 ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅವನ ಮಗನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ವೃದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ ೌರವಿಸು. 23 ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ; ಅದನು್ನ ಾರಬೇಡ.
ಾನ, ಸುಶಿ ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಇವು ಖರೀದಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಾರ ಾಗದಷು್ಟ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 24 ಒಳೆ್ಳಯವನ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ. ಾನಿ ಾದ ಮಗನಿಂದ
ಆನಂದ. 25ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿ; ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಆನಂದಿಸಲಿ.
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26ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಜೀವಿತವುನಿನಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರಲಿ.

27 ಸೂಳೆಯರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸರು ಬಲೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ; ಮೇಲೇರಿ ಬರ ಾಗದ ಆಳ ಾದ
ಾವಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನ ಾಗಿ ಾದಿರುವಳು. ಅನೇಕ ಗಂಡಸರ ಾಪಕೆ್ಕ
ಅವಳೇ ಾರಣ.

— 18 —
29 ಾರಿಗೆ ಆಪತಿ್ತದೆ? ಾರಿಗೆ ಾತನೆಯಿದೆ? ಾರಿಗೆ ಜಗಳಗಳಿವೆ? ಾರಿಗೆ ಉದೆ್ವೕಗವಿದೆ?
ಾರಿಗೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾದ ಾಸುಂಡೆಗಳಿವೆ? ಾರಿಗೆ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ? 30ಮದ್ಯವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ

ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆಮತು್ತ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡ ಾ ಾಬಗೆಯಮದ್ಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ!
31ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ಅದು ಅಂದ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು

ಅದನು್ನ ಕುಡಿ ಾಗ, ನಯ ಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 32 ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅದು ವಿಷದ ಹಲು್ಲಳ್ಳ
ಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚವುದು.
33ಮದ್ಯವು ನಿನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡುತ್ತದೆ.

34ನೀನುಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗಸಮುದ್ರದಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲಅಲೆಗಳಮೇಲಿರುವಂತೆಯೂಹಡಗಿನಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂ ನಿನಗನಿ್ನಸುವುದು. 35 “ಅವರು ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ; ಅವರು
ನನಗೆ ಹೊಡೆದರೂ ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಅರಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಾ್ರ ಾರಸಬೇಕು” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ.

24
— 19 —

1 ಕೆಡುಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ; ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇ ಸಬೇಡ. 2ಅವರು ಕೇಡು
ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;ಅವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವರು.
— 20 —

3 ಒಳೆ್ಳಯ ಮನೆಯು ಾನದ ಮೇಲೂ ವಿವೇಕದ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು. 4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಭಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಾನದಿಂದಲೇ.

— 21 —
5 ಾನವುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. ವಿವೇಕವುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

6ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಆಲೋಚಿಸು. ಜಯವನು್ನ ಗಳಿಸಬೇ ಾದರೆ ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಾರರು ಅಗತ್ಯ.

— 22 —
7 ಮೂಢರು ಾನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು; ಮುಖ್ಯ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸು ಾಗ

ಮೂಢನು ಏನೂ ಹೇಳ ಾರ.
— 23 —

8 ಕೇಡು ಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು “ಕೆಡುಕ” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 9ಮೂಢನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಪಮಯ. ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಜನರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

— 24 —
10 ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನ.

— 25 —
11 ಜನರು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 12 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳ ಾಗದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಾಯರ್ಗಳಉದೆ್ದೕಶವೂಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು.

— 26 —
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13 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನ, ಅದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಜೇನುಗೂಡಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಹಿ.
14 ಅದೇರೀತಿ ಾನವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಭವಿಷ ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

— 27 —
15 ಒಳೆ್ಳಯವನಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಅಥ ಾ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇರಬೇಡ.

16ಒಳೆ್ಳಯವನು ಏಳುಸಲ ಬಿದ್ದರೂ ಅವನುಮತೆ್ತ ಎದು್ದನಿಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ಒಂದೇ ಆಪತಿ್ತನಿಂದ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೋತುಹೋಗುವರು.

— 28 —
17 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ; ಅವನು ಬೀಳು ಾಗಲೂ

ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ. 18 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದು.

— 29 —
19ಕೆಡುಕರಬಗೆ್ಗ ಅತಿ ಾಗಿಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ,ಅವರಮೇಲೆಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. 20ಆಕೆಡುಕರಿಗೆ

ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಾಗುವುದು.
— 30 —

21ಮಗನೇ,ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಾಜನನೂ್ನ ೌರವಿಸು. ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರ ತೆ ಸೇರಬೇಡ.
22 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಗುವರು. ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಜನು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಕೇಡು ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
23ಇವು ಸಹ ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು:
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಕೂಡದು. 24 ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಅಪ ಾಧಿಗೆ, “ನೀನು ನಿರಪ ಾಧಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರು
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಶಪಿಸುವರು; ಜ ಾಂಗಗಳು ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವು. 25 ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು; ಅವನಿಗೆ ಮ ಾ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ದೊರೆಯುವುದು.

26 ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಉತ್ತರ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಅದು ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ
ಮುದಿ್ದನಂತಿದೆ.

27ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ದಲು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡ. ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ದಲೇ
ನೀನು ಬೇ ಾಯ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಿ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊ.

28ಬೇರೊಬ್ಬನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾ ಹೇಳಬೇಡ, ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ.
29 “ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವೆ. ಅವನು ಾಡಿದ

ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
30ಸೋ ಾರಿಯಹೊಲದಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಅ ಾನಿಯ ಾ್ರ ತೋಟದಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನಡೆದುಹೋದೆನು.

31ಆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಸಸಿಗಳೂಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದ ಗೋಡೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ; ಕುಸಿದು ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ. 32 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, ಆಲೋಚಿಸಿದೆ; ಒಂದು
ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ; 33 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾ್ರಂತಿ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ,
ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ ಾಡುವೆ ಎನು್ನವೆ ಾ? 34ಇವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಡವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಬರಿದು
ಾಡುತ್ತದೆ; ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಳ್ಳನಂತಿವೆ.

25
ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದಮತ್ತಷು್ಟ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
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1 ಇವು ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು. ಈ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು ನಕಲು ಾಡಿದರು:

2ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ; ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ
ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ.
3 ಆ ಾಶದ ಎತ್ತರವ ಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಳೆಯಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ? ಅಂತೆಯೇ
ಾಜರುಗಳಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
4 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಅದರಿಂದ

ಸುಂದರ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು. 5 ಅಂತೆಯೇ, ಾಜನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಾರರನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯತನವುಅವನ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

6 ಾಜನ ಮುಂದೆ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಪ್ರಮುಖರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 7 ಗಣ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಅವ ಾನಿತ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಉತ್ತಮ.

8ನೀನು ಕಂಡ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಿಗೆತಿಳಿಸಲುಆತುರಪಡಬೇಡ. ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.

9 ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡ. 10 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು; ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ನಿನ್ನನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು.

11 ನೀನು ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ
ಸೇಬಿನಂತಿರುವುದು. 12 ಾನಿಯು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಬಂ ಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.

13 ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಂದೇಶಕನಿಂದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸ. ಅವನು ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದ ಬಿಸಿಲಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಣ್ಣನೆಯಹಿಮದಂತಿರುವನು.

14 ಾನ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ ಾಡದವರು ಮಳೆಯನು್ನ ಾರದ ೕಡಗಳಂತೆಯೂ
ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವರು.
15 ಾಳೆ್ಮಯು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಸಹಮನ ಪಿ್ಪಸುವುದು. ನಯ ಾದ ಾತಿಗೆ ಬಹುಬಲ.
16 ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾಯಿಲೆಬೀಳುವೆ.

17ಅಂತೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಮನೆಗೆ ಪದೇಪದೇ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಹೋದರೆ,ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವನು.

18 ನೆರೆಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು ಅ ಾಯ ಾರಿ. ಅವನು ದೊಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ
ಕತಿ್ತಯಂತೆಯೂ ಚೂ ಾದ ಾಣದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ. 19 ಕಷ್ಟ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮುರುಕು ಹಲಿ್ಲನಿಂದ ತಿನ್ನವಂತೆಯೂ ಕುಂಟು ಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ
ಇದೆ.

20 ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವವನಿಗೆ ಸಂತಸದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಚಳಿಯಲಿ್ಲರುವವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆಯೂ ಾಯದಮೇಲೆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ಸುರಿದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.

21 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೊಡು. ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಾ ಾರಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀರು
ಕೊಡು. 22ಆಗ, ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು. ೕಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

23ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದಬೀಸುವ ಾಳಿಮಳೆಯನು್ನ ತರುವುದು. ಅಂತೆಯೇಚಾಡಿ ಾತು ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾರಣ.
24 ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವುದೇಮೇಲು.
25ಬಹುದೂರದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯು ಾ ಾರಿದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಂತಿರುವುದು.
26 ದುಷ್ಟನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೆ, ಅದು ಚಿಲುಮೆಗೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿದಂತೆಯೂ

ಒರತೆಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.
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27 ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅತಿ ಾಗಿ
ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.

28ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು ಕೋಟೆ ಬಿದು್ದಹೋದ ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವನು.

26
ಮೂಢರ ಬಗೆ್ಗ ಾನದ ನುಡಿಗಳು

1 ಮೂಢನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಹಿಮದಂತೆಯೂ
ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇದೆ.

2 ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಪ ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ತಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಪದ ಾತುಗಳು ಾರಿಹೋಗಿ ಎಂದೂ
ಕೆಳಗಿಳಿಯದ ಪ ಗಳಂತಿವೆ.

3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕಬೇಕು. ಹೇಸರಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣಬೇಕು. ಮೂಢನಿಗೆ ಹೊಡೆತಬೇಕು.
4 ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಖರ್ತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ

ಅವನಂ ಾಗುವೆ.
5ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಢತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
6 ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮೂಢನ ಮೂಲಕ ಎಂದಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಲನೆ್ನೕ

ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿರುವುದು; ನೀನೇ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು.
7 ಮೂಢನು ಾನದ ಾತನು್ನ ಹೇಳಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು, ಕುಂಟನು ನಡೆಯಲು ಾಡುವ

ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿದೆ.
8ಮೂಢನಿಗೆ ತೋರುವ ೌರವ, ಕವಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಲಿ್ಲನಷೆ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟದು್ದ.
9 ಮೂಢನು ಾನೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕುಡುಕನೊಬ್ಬನು

ಮುಳು್ಳಕೊಂಬೆ ಂದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲಝಳಪಿಸುವಂತಿರುವುದು.
10ಮೂಢನ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡುಕನ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂಲಿಗೆನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಾದುಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಾಯ
ಾಡುವ ಬಿಲು್ಲ ಾರನಂತಿರುವನು.
11 ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ ಪದೇಪದೇ
ಾಡುವನು.
12ಅ ಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ ಕೀ ಾದವನು.
13 “ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರೆ. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವಿದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಸೋ ಾರಿ.
14 ಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತು್ತವಂತೆ ಸೋ ಾರಿಯು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ

ಹೊರ ಾಡುವನು.
15ಸೋ ಾರಿಯು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವಊಟವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಬಹು ಆ ಾಸಪಡುವನು.
16ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಏಳುಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ಾನಿಯೆಂದು

ಸೋ ಾರಿಯು ಾವಿಸುವನು.
17 ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾ್ವದದಲಿ್ಲ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಾಯಿಯಕಿವಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ.
18-19ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಾನು ಕೇವಲ ತ ಾಷೆ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿ ಹೇಳುವವನು ಉರಿಯುವ
ಾಣಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಲು್ಲವ ಹುಚ್ಚನಂತಿರುವನು.
20 ೌದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಾ ಾ್ವದ

ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
21ಕೆಂಡದಿಂದ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲುಉರಿಯುತ್ತದೆ; ೌದೆಯಿಂದಬೆಂಕಿಉರಿಯುತ್ತದೆ;ಅಂತೆಯೇಜಗಳಗಂಟರು
ಾ ಾ್ವದವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವರು.
22ಹರಟೆ ಾತು ಜನರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದಂತಿರುವುದು.
23 ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡುವ ಕನಿಕರದ ಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಮಡಿಕೆಯಮೇಲಿನ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಲೇಪನದಂತಿವೆ. 24 ಕೆಡುಕನು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾ್ನಗಿ
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ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆಅವನುತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
25ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕೆಟ್ಟ
ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 26ದೆ್ವೕಷವು ತನ್ನನು್ನ ೕಸದಿಂದಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು
ಕೀ ಾದವನು; ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ,ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು.

27 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲೆ ಾಕುವವನು ತನಗೇ ಬಲೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ
ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವನು.

28 ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾನು ಕೇಡು ಾಡಲಿರುವ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಕಪಟದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

27
1ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಕುರಿತು ಜಂಬಪಡಬೇಡ. ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
2ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಲಿ.
3 ಕಲು್ಲ ಾರ,ಮರಳು ಾರ,ಮೂಢನಿಂ ಾಗುವ ಕೇಡು ಇವೆರಡಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಾರ.
4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ;ಅದು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಾಶಕರ. ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಶಕರ.
5ಬಹಿರಂಗ ಾದ ಟೀಕೆ ಗುಟಾ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.
6ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಂ ಾಗುವ ಾಯಗಳು ಸ ಾಯಕರ. ಶತು್ರವಿನಮುತು್ತಗ ಾದರೋ ೕಸಕರ.
7 ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿದವನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು; ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೋ ಕಹಿಯೂ

ಸಿಹಿ.
8ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಗಂಡಸು ಗೂಡಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ ಯಂತಿರುವನು.
9 ಪರಿಮಳತೈಲ ಮತು್ತ ಧೂಪ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮಧುರ ಾದ

ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಂತ ನಿ ಾರ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆನಂದ ಾಗುವುದು.
10 ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. ಕಷ್ಟಬಂ ಾಗ ಸ ಾಯ ಕೇಳಲು

ಬಹುದೂರವಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ಕೇಳುವುದೇಉತ್ತಮ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ, ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸುವವನಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲು ಾನು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.

12 ಾನಿಯು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವನು. ಮೂಢ ಾದರೋ ಕೇಡಿಗೆ
ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆದು ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.

13ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
14 ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, “ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಅದು

ಆಶೀ ಾರ್ದದಂತೆ ಾಣದೆ ಾಪದಂತೆಯೇ ಾಣುವುದು.
15 ಾದವನೆ್ನೕ ಇಚಿ್ಛಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಳೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೋರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಂತಿರುವಳು.

16 ಆಕೆಯ ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ
ಅಂಗೈಯಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.

17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಂತೆಯೇ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ
ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವನು.

18 ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನು್ನವನು; ಯಜ ಾನನನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

19 ನೀರನು್ನ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಅವನ ಮುಖವು ಾಣುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಹೃದಯವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ನಿಜರೂಪವನು್ನ ತೋರುವುದು.

20ಮರಣ ಾ್ಕಗಲಿ ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇಮನುಷ ್ಯನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.
21ಚಿನ್ನ ಾಗಲಿಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಲಿಬೆಂಕಿಯಿಂದಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇಮನುಷ ್ಯನು ಜನರಿಂದಬರುವ

ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀ ತ ಾಗುವನು.
22ನೀನು ಮೂಢನನು್ನ ಅರೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿದರೂ ಅವನಮೂಢತನವನು್ನ ತೊಲಗಿಸ ಾರೆ.
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23ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯು್ದಕೊಂಡಿರು;ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟಮಟಿ್ಟಗೆಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡಿಕೊ. 24 ಐಶ್ವಯರ್ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯ ಾರಂಭಿಸುವುದು;
ಒಣಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು. 26ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತ ಾರಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಆಡುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
27ನಿನ್ನ ಇನಿ್ನತರಆಡುಗಳುನಿನಗೆಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದನಿನಗೂನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.

28
1 ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಿಂಹದಂತೆ

ಧೀರ ಾಗಿರುವನು.
2 ದೇಶದಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಬದ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಾನಿಯೂ

ಅನುಭವಸ್ಥನೂ ಆಗಿರುವ ಅಧಿಪತಿಯದೇಶ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
3 ಬಡಜನರನು್ನ ದರೋಡೆ ಾಡುವ ಬಡವನು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಬಿರು ಾದ

ಮಳೆಯಂತಿರುವನು.
4 ನೀನು ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರ ಪರ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ.
5 ಕೆಡುಕರು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನ ಾದರೋ

ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
6 ೕಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದು್ದ ಬಡವ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.
7 ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಜಾಣ. ಅ ೕಗ್ಯರ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೇ ಅವ ಾನ

ತರುವನು.
8ಬಡವರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿಗಳಿಸಿದಐಶ್ವಯರ್ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು;ಬಡವರಿಗೆದಯೆತೋರುವವನಿಗೆ

ಅದು ದೊರೆಯುವುದು.
9ದೇವರಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
10ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸಿಅ ಾಯದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವವನು ಾನು ತೋಡಿದಗುಂಡಿಗೆ
ಾನೇ ಬೀಳುವನು.
11 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಾನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿ ಾದ ಬಡವ ಾದರೊ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲನು.
12ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾಯಕ ಾ ಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಕೆಡುಕನು ಅಧಿಪತಿ ಾ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ

ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
13 ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಯಶಸು್ಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.
14 ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲು ಭಯಪಡುವವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ಂಡನು ಆಪತಿ್ತಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
15 ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆಳುವ ಕೆಡುಕನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು; ಮೇಲೆರಗಲಿರುವ

ಕರಡಿಯಂತಿರುವನು.
16 ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವನು. ಅ ಾ್ಯಯದ ಹಣವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಪತಿ ಬಹು ಾಲ ಆಳುವನು.
17 ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಿಯು ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಡ.
18ಒಳೆ್ಳಯವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನು; ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಾ ಾಗುವನು.
19 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನನ ಾಗದ ಕನಸುಗಳನೆ್ನೕ

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಬಡವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
20 ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 28:21 1007 ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 29:15

21ಪಕ್ಷ ಾತ ತಪು ್ಪ. ಕೆಲವ ಾದರೋ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವರು.
22 ಜಿಪುಣನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಆತುರಪಡುವನು: ಆದರೆ ಾನು ಬೇಗನೆ

ಬಡವ ಾಗಲಿರುವುದನು್ನ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
23 ಗದರಿಸುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವನು.
24 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡು, “ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಆ

ವ್ಯಕಿ್ತಯುಮನೆ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಸವರ್ಸ್ವವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆಯೇ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
25 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವ ಾದರೋ

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವನು.
26 ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುವವನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.
27 ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವವನು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬಡವರಿಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡದವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
28 ಕೆಡುಕನು ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಕೆಡುಕನು ಸೋತುಹೋ ಾಗ

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಮತೆ್ತ ಆಳುವರು.

29
1ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಂಡ ಾಗಿರುವವನು ಪಕ್ಕನೆ ಏಳದ ಾಗೆ ಾಶ ಾಗುವನು.
2 ಅಧಿಪತಿಯು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. ಕೆಡುಕನು ಆಳು ಾಗ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಟಪಡುವರು.
3 ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನ ತಂದೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರ ಸಹ ಾಸ
ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
4 ಾಜನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು. ಾಜನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಪರೀತ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದರೆ, ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.
5ನೆರೆಯವನಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವನು ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡು್ಡತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
6ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಾಪದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡುವರು.
7 ನೀತಿವಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ಬಡವರನು್ನ

ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
8 ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವರು. ಾನಿಗ ಾದರೋ ಕೋಪದ

ಜಾ್ವಲೆಗಳನು್ನ ನಂದಿಸುವರು.
9 ಾನಿಯು ಮೂಢನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ, ಮೂಢನು ಕೇವಲ ಆಭರ್ಟಿಸುವನು;

ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೂ ಾಡುವನು;ಅವರಿಗೆ ಪರಿ ಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಕೊಲೆ ಾರರು ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆ ಕೆಡುಕರು ಅವರನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು.
11 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನು; ಆದರೆ ಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಅಧಿಪತಿಯು ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಅವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು

ಕೆಡುಕ ಾಗುವರು.
13 ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಡವನಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವವನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ

ಜೀವಕೊಟಾ್ಟತನುಯೆಹೋವನೇ;ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.
14ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವ ಾಜನು ಬಹು ಾಲ ಆಳುವನು.
15ಶಿ ಯುಮತು್ತ ತಿದು್ದಪಡಿಯುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಸು್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲದ ೌವನಸ್ಥನು

ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
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16 ಕೆಡುಕರು ದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಾಪವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಜಯ ಾಗುವುದು.

17 ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸು; ಆಗ ನೀನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.

18 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ದಶರ್ನ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಹತೋಟಿ ತಪು ್ಪ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು.

19ನೀನು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಾತಿನಿಂದಹೇಳಿದರೆಅವನು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

20 ವಿವೇಚಿಸದೆ ಾ ಾಡುವವನನು್ನ ನೀನು ಕಂಡಿರುವಿ ೕ? ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನಿಗೇ ಹೆಚು್ಚ
ನಿರೀ ಯಿದೆ.

21 ನೀನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕೋಮಲ ಾಗಿ ಾಕಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಂಡ ಾಗಿರುವನು.
22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡವನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
23ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ಅವನದು ಾಭಿ ಾನವೇ ಾಶಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆದೀನನನು್ನ ಬೇರೆಜನರು
ೌರವಿಸುವರು.
24 ಕಳ್ಳನ ಸಂಗಡಿಗನು ತನಗೆ ಾನೆ ಕಡುವೈರಿ. ಾ ಹೇಳದ ಜನರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರೂ

ಅವನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಮನುಷ ್ಯರ ಭಯ ಉರು ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿರುವ ಭರವಸೆ
ೕಮ ಾಗಿಡುವುದು.
26 ಅನೇಕರು ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸ ಾಯ ಬಯಸುವರು. ಆದರೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯುವುದು

ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.
27ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆಯ ಾಥರ್ರಲ್ಲದವರು ಅಸಹ್ಯ. ಕೆಡುಕರುಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

30
ಾಕೆಯ ಾಗ ಾದ ಅಗೂರನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1 ಾ ಾ್ಸದ ಾಕೆ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾದ ಅಗೂರನ ನುಡಿಗಳಿವು. ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂ ಉ ಾ್ಕಲನಿಗೂ
ಇವನು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಿದು:

2 ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ದಡ್ಡ ಾಗಿರುವೆ. ಸವರ್ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಬುದಿ್ಧಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. 3 ಾನು
ಾನವನು್ನ ಕಲಿತವನಲ್ಲ; ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ಎಂ ಾದರೂ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗಿ ಇಳಿದುಬಂದವನು ಾರು? ಾಳಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದವನು ಾರು? ತನ್ನ
ಉಡುಪಿನಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟದವನು ಾರು? ಭೂಮಿಗೆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದವನು ಾರು?
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಾರು? ಅವನು ಕುಟುಂಬ ಎಲಿ್ಲದೆ?

5 ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ಬದ ಾಯಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದು ರುಜು ಾತು
ಾಡುವನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಯುವ ದಲು ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎರಡು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 8 ಸುಳು್ಳಹೇಳದಂತೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ನನ್ನನು್ನ

ತುಂಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಬೇಡ; ತುಂಬ ಬಡವನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಬೇಡ; ಅನುದಿನಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಡು. 9 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, “ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಾನು ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳವು ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡುವೆನು.
10ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಯಜ ಾನನಿಗೆಚಾಡಿ ಹೇಳಬೇಡ. ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು;

ಆ ಾಪದಿಂದ ನೀನು ಸಂಕಟಪಡುವೆ.
11 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವರು. ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:12 1009 ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:33

12 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರೆಂದು ೕಚಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸಿನಿಂದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.

13 ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದು ಾಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮರೆಂಬುದು
ಅವರ ಾವನೆ.

14ಖಡ್ಗಗಳಂತಿರುವಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಕೋರೆಗಳು ಕತಿ್ತಗಳಂತಿವೆ. ಅವರು
ಬಡಜನರಲಿ್ಲ ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನಉಪ ೕಗಿಸುವರು.

15 ಕೆಲವರು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ಜಿಗಣೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು, “ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತ ಾಗದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ
ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಾಕು ಎನ್ನವು: 16 ಮರಣದ ಸ್ಥಳ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು, ಸತತ ಾಗಿ ನೀರಿನ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಮತು್ತ ಆರದ ಬೆಂಕಿ!

17 ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ವೃದ್ಧ ಾಯಿಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವವ ಾಗಲಿ ದಂಡನೆ
ಹೊಂದುವನು. ಾಗೆಗಳೂ ಕೂ್ರರಪ ಗಳೂಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಂತಿರುವುದು ಆ ದಂಡನೆ.

18ನನಗೆಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಾದಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ;ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ: 19 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುವ ಹದಿ್ದನ ರೀತಿ, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಾವು, ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸು.
20ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನಡತೆಯುಇದೇ. ಆಕೆಊಟ ಾಡುವಳು, ಾಯಿಒರಸಿಕೊಳು್ಳವಳುಮತು್ತ ಾನು
ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಳು.
21 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ; ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಭೂಮಿಯು ಾಳ ಾಗದು: 22 ಾಜ ಾದ ಸೇವಕ, ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ
ಮೂಢ, 23ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮದುವೆ ಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿಯ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸೇವಕಿ.

24ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ತುಂಬ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ.

25 ಇರುವೆಗಳು ಸಣ್ಣಗಿವೆ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

26 ಬೆಟ್ಟದ ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾ್ರಣಿ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.

27ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
28 ಹಲಿ್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವು ಅಷು್ಟ ಸಣ್ಣವು. ಆದರೆ ಅವು ಾಜನ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

29ಮೂರು ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ: ಅವುನಡೆಯು ಾಗ ಗಂಭೀರತೆಯುಎದು್ದ ಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ
ಇವೆ:

30ಸಿಂಹವುಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ;ಅದು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
31ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಬೇಟೆ ಾಯಿ;
ಹೋತಮತು್ತ
ತನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಾಜ.

32ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ಮೂಢ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಡುಕನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ೕಚಿಸು.
33 ಾಲನು್ನ ಕರೆಯುವವನು ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೂಗನು್ನ ಹೊಡೆದರೆ ರಕ್ತ ಬರುವುದು.

ಅಂತೆಯೇ, ನೀನು ಜನರನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆ.
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31
ಮ ಾ್ಸದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳಿವು

1 ಇವು ಾಜ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾನದ ನುಡಿಗಳು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಳು.

2 ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು: ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು: ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಗನು ನೀನೇ.
3ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಾಜನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವರು ಹೆಂಗಸರುಗಳೇ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 4ಲೆಮೂವೇಲನೇ, ಾಜರುಗಳು ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ಾನ ಆಳುವವರಿಗೆಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 5ಅವರು ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆತು
ಬಡವರ ಹಕು ್ಕಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರದು್ದ ಾಡುವರು. 6 ಾಯುವವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು. ವ್ಯಥೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು. 7 ಆಗ ಅವರು ಕುಡಿದು, ತಮ್ಮ ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು, ಅವರು ಕುಡಿದು
ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.

8 ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡ ಾರದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡು. ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹಕು ್ಕಗಳಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡು. 9 ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳ ಪರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೋ. ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಾಡು.

ಬಡಜನರಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು.
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿ

10ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟ.
ಆಭರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುವಳು.

11ಗಂಡನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಕೆ ಾತ್ರಳು.
ಗಂಡ ಬಡವ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

12ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವಳು.
ಅವನಿಗೆಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13ಅವಳುಬಟೆ್ಟ ತ ಾರಿಸಲುಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸೆಣಬಿನ ಾರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಶೇಖರಿಸುವಳು.

14 ಾ್ಯ ಾರದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ ದೂರದಿಂದ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ದೂರದಿಂದಮನೆಗೆ ತರುವಳು.

15ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆ ಎದೆ್ದೕಳುವಳು.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂಊಟ ಕೊಡುವಳು.

16ಆಕೆ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು;
ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವಳು.

17ಆಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವಳು.
ಬಲ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

18ಆಕೆ ಾನು ತ ಾರಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಭಕೆ್ಕ ಾರುವಳು.
ಬಹುಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಾಡುವಳು.

19ಆಕೆ ಾನೇ ಾರವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವಳು;
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವಳು.

20ಆಕೆ ಾ ಾಗಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಳು;
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಳು.

21ಹಿಮ ಸುರಿಯು ಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಆಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.

22ಆಕೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರಗಸೆಯ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು.

23ಜನರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
ಅವನು ದೇಶದ ಹಿರಿಯರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು.
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24ಆಕೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವಳು;
ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ನಡುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾರುವಳು.

25ಆಕೆಯು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಳು;
ಹಷರ್ದಿಂದ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವಳು.

26ಆಕೆಯು ಾನದಿಂದ ಾ ಾಡುವಳು;
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸದುಪದೇಶ ಾಡುವಳು.

27ಆಕೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ
ಗ ೃಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.

28ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವರು.
ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ ಹೊಗಳುವನು.

29 “ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯತ್ತಮಳು” ಎಂದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಹೊಗಳುವನು.

30 ಾವಣ್ಯ ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು; ೌಂದಯರ್ ಾ ಾ್ಕಲಿಕ ಾದದು್ದ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸೇ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರಳು.

31ಆಕೆ ತನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕು.
ಆಕೆಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು.
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ಪ್ರಸಂಗಿ
1 ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಜನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಾತುಗಳು.

ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್! 3 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೇನು ಾಭ?

ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಬದಲೇನೂ ಇಲ್ಲ
4 ಒಂದು ತಲೆ ಾರು ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ತಲೆ ಾರು ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 5 ಸೂಯರ್ನು ಏರುವನು ಮತು್ತ ಇಳಿಯುವನು; ಬಳಿಕ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಏರಲು ಅವಸರಪಡುವನು.

6 ಾಳಿಯುದ ಣಕೆ್ಕ ಬೀಸುವುದು;ನಂತರಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದು;ಅದು ತಿರುತಿರುಗು ಾ್ತ ಹೋಗಿ
ತಿರುತಿರುಗು ಾ್ತ ಬರುವುದು.

7ನದಿಗಳುಎಲಿ್ಲಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತ ೕ ಅಲಿ್ಲಗೇ ತಿರಿಗಿ ಹೋಗುವವು. ನದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು
ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಾತುಗಳಿಂದ ಾವುದನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಜನರು
ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು

ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ಅವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ
9ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು; ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ.
10 “ಇಗೋ, ಇದು ಹೊಸದು!” ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ದಲಿಂದ ಇಲಿ್ಲ

ಇದ್ದದೆ್ದೕ. ನಮಗಿಂತ ದಲೇ ಅದು ಇಲಿ್ಲತು್ತ.
11 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ತಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೇ?
12 ಪ್ರಸಂಗಿ ಾದ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಜ ಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಈ ಜೀವಿತದ ಎ ಾ್ಲ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾನದಿಂದವಿಮಶಿರ್ಸಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ದೇವರುಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸವೇ. 14ಈಲೋಕದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅವು ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಷೆ್ಟೕ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿವೆ. 15 ವಕ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ
ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಬಹು ಾನಿ. ನನಗಿಂತ ದಲು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದ ಏ ಾ್ಲ
ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಾನು ಾನಿ. ಾನು ಾನವನೂ್ನ ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

17 ಾನವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಇದು
ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. 18ಬಹು ಾನದಿಂದ ಬಹು ಸಂಕಟ;
ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ದುಃಖ.

2
“ಸುಖವು” ನೀತಿ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದೇ?
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1 ಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ ಾ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಖದ ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸುವೆನು; ಆಗ ನೀನು
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 2ನಗೆಯು ಹುಚು್ಚತನ. ಸುಖದಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

3 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಡತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ; ದೇಹವನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ; ಮೂಢತನವನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೇ?

4ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದೆ; ನನಗೋಸ ್ಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ; ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದೆ; 5 ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಉ ಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದೆ; ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ

ನೆಡಿಸಿದೆ. 6ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಮರಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಿದೆ. 7ಪುರುಷರನೂ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರೂ ನನಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ದನದ
ಹಿಂಡುಗಳೂ ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ; ಾಜರುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರ

ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಲು ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರಿದ್ದರು.
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. ಮನುಷ ್ಯನು ಬಯಸಬಹು ಾದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.

9 ಾನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದೆ; ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದೆ. ನನಗಿಂತ ದಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ದೊಡ್ಡವ ಾದೆ. ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾನವಿತು್ತ.
10 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು. ಾವುದೇ ಸುಖದಿಂ ಾಗಲಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿತು್ತ. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವುಅದೊಂದೇ.

11 ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ಅದೆ ಾ್ಲ
ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವ ಾನದ ಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಾಭವಿಲ್ಲ.

ಾನಿಗೂ ಅ ಾನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನು?
12 ಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದನು್ನ

ನಿನಗಿಂತ ದಲೇಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ;ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ ಾಯರ್ಗಳುಸಹವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾನವನೂ್ನ ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. 13 ಆಗ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನವು ಮೂಢತನಕಿ್ಕಂತ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು. 14ಅದು ಈ ರೀತಿಯಿದೆ: ಾನಿಯು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. ಮೂಢ ಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಹೋಗುವನು.
ಆದರೆ ಾನಿಗೂ ಮೂಢನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಾಯುವರು.

15 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಹೀಗಿರಲು
ಾನಿ ಾಗಲು ಾನೇಕೆಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇಕು? ಇದೂವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲವೇ?” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 16 ಾಕೆಂದರೆ
ಮೂಢನು ಾಯುವಂತೆ ಾನಿಯೂ ಾಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ಾನಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮೂಢನ ಾ್ನಗಲಿ
ಸ ಾ ಾಲ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿಗೂಮೂಢನಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಸಂತೋಷವಿದೆಯೇ?
17 ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ನನಗೆ

ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಯಿತು.
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18 ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ಾನು ಾನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ಾವುದರಲಿ್ಲ
ವಿನಿ ೕಗಿಸಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ದೊರೆತನ ಾಡುವನು. ಅವನು ಾನಿ ೕ
ಮೂಢನೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವ್ಯಸನಗೊಂಡೆನು. 21 ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಪ್ರ ಾಸಪಡದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇ ಾಗುವುದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೂಅ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿದೆ.

22ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 23ಅವನ
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಸನವಿರುವುದು; ಕೆಲಸದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟವಿರುವುದು; ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂಮನಸಿ್ಸಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

24-25 ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸುಖಪಡಲು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರುವರೇ?
ಇಲ್ಲ! ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಾವಮೇಲೂಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾಗ ್ಯವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 26ದೇವರು ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡವನಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಆನಂದವನೂ್ನ
ಕೊಡುವನು. ಾಪಿ ಾದರೋ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸುವ ಮತು್ತ ಕೂಡಿಸಿಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಅವನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು.
ಇದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.

3
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಿದೆ

1ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಾದಸಮಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆನಡೆಯುವಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ
ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಿದೆ.
2ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ,

ಾಯುವ ಸಮಯ.
ನೆಡುವ ಸಮಯ,

ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ.
3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ,

ಾಸಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.
ಾಶ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ.

4ಅಳುವ ಸಮಯ,
ನಗುವ ಸಮಯ.

ಗೋ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕುಣಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.

5ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ.

ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ.

6ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ,
ಹುಡುಕದಿರುವ ಸಮಯ.

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.

7ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ಸಮಯ,
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ.

ೌನ ಾಗಿರುವ ಸಮಯ,
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ಾ ಾಡುವ ಸಮಯ.
8ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,

ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ.
ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸಮಯ,

ಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಸಮಯ.
ಲೋಕವು ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ

9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಾಭವೇನು? 10 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನನಗೆ
ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವೇ
ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತಕ ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು.

12ಬದುಕಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದು್ದ ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಾವಮೇಲೂಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. 13 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಅವುದೇವರ ವರ ಾಗಿವೆ.

14ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ಆತನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆಮನುಷ ್ಯರು ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸ ಾರರು;
ಅವುಗಳಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರರು. ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 15ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ದೇವರು ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡುವನು.

16 ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳ ಬದ ಾಗಿ
ದುಷ್ಟತನ ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 17ಆಗ ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆತನು
ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಮನುಷ ್ಯರು ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವರೇ?

18 ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು: “ಮನುಷ ್ಯರು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದವರಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯನು ಾ್ರಣಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ. ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಾಯುವವು, ಮನುಷ ್ಯರೂ ಾಯುವರು.
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ‘ಉಸಿರು.’ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಗೂ ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 20 ಮನುಷ ್ಯರ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನುಷ ್ಯರು
ಮಣಿ್ಣನಿಂದಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆಅವರುಮಣಿ್ಣಗೇಹೋಗುವರು. ಾ್ರಣಿಗಳುಮಣಿ್ಣನಿಂದಬಂದವು; ಕೊನೆಗೆ
ಅವುಮಣಿ್ಣಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 21ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಮನುಷ ್ಯನ
ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೋ ಾ್ರಣಿಯ ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿ ಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದೋ
ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ?”
22ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ.

ಇದೇ ಅವನ ಾಲು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಮನುಷ ್ಯನು
ಚಿಂತಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಜೀವ ಾನದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಾರು ಬರ ಾಡುವರು?

4
ಾರು ಮೇಲು? ಸತ್ತವರೋ? ಬದುಕಿರುವವರೋ?

1 ಾನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರ
ಕಣಿ್ಣೕರನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಕರು ಎ ಾ್ಲ
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ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು;ಅವರಿಂದಹಿಂಸೆಗೆಒಳ ಾದವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಾರೂಇರಲಿಲ್ಲ. 2ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತ ಹೋದವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಯಿತು! ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವುದೇಕೆ?

4ಆಮೇಲೆ ಾನು, “ಜನರು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಜನರು
ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು; ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ
ಮತ್ಸರವೇ ಾರಣ. ಇದೂ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.

5 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಏನೂ ಾಡದೆ ಕೈಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಮೂಢತನ.
ದುಡಿಯದವನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವನು.” 6 ಇದೇನೊ ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ದು ಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.

7ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ಅಂದರೆ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಸಹ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು. ಅವನಿಗೂ ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು. “ ಾನೇಕೆ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವೆ? ಾನೇಕೆ ಜೀವನದಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದುಅವನುಆಲೋಚಿಸುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ಒಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಲವಿದೆ

9ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ದುಡಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಗಳಿಸುವರು.
10 ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎತು್ತವನು. ಬಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಲು ಾರೂ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು.
11 ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿಗೆ

ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
12 ವೈರಿ ಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ

ಕಷ್ಟ ಾಗುವುದು; ಒಂದುವೇಳೆ ಮೂವರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೂರೆಳೆಯ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಷ್ಟ ಾಗುವುದು.
ಜನರು, ಾಜಕೀಯಮತು್ತ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ

13 ಾನಿ ಾದ ಬಡಯುವಕನು ಎಚ್ಚರದ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಮೂಢ ವೃದ್ಧ ಾಜನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ.
14 ಆ ಬಡಯುವಕನು ದೇಶದ ಒಂದು ಬಡಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದರಬಹುದು ಅಥ ಾ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು. 15ಆದರೆ ಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಜನರು ಆ ೌವನಸ್ಥನ ಪಕ್ಷವಹಿಸುವರು. ಅವನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗುವನು. 16ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಆ
ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೀಡುವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೇ ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು

ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತೆ ವ್ಯಥರ್.

5
ಹರಕೆ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ

1 ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಮೂಢರಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಮೂಢರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವರು; ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ. 2 ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೋದೆ್ವೕಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ದುಡುಕಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು ಈ

ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳುಮಿತ ಾಗಿರಲಿ. ಈನುಡಿ ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ:

3 “ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದುಸ್ವಪ್ನಗ ಾಗುವಂತೆ
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ಮೂಢನು ಅನೇಕ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವನು.”

4 ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಡ ಾಡದೆ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ. ಮೂಢರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 5 ಹರಕೆ ಾಡಿ
ಸಲಿ್ಲಸದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹರಕೆ ಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. “ ಾನು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಾಜಕನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೀವು ದುಡಿದಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡಬಹುದು. 7ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗ ಾಗಲಿ ಜಂಬದ ಾತುಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಡಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.

ಾವನೂ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿಯಲ್ಲ
8ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡವರಿಂದಬಲವಂತಸೇವೆ ಾಡಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡುಅವರಿಗೆಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ

ಹಕಿ್ಕಗೆ ಚು್ಯತಿ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ದುಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ
ಬಲವಂತದಿಂದ ದುಡಿಸುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. 9 ಾಜನು ಸಹ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;ಅವನ ದೇಶವುಅವನನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡ ಾರದು

10 ಹಣ ಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣವಿದ್ದರೂ ತೃಪ್ತ ಾಗ ಾರನು. ಐಶ್ವಯರ್ ಾಸೆಯುಳ್ಳವನು
ಎಷೆ್ಟೕ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ ತೃಪ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

11 ಐಶ್ವಯರ್ ಹೆಚಿ್ಚದಂತೆ ಾ್ಲ “ಅನುಭವಿಸುವವರ” ಸಂಖೆ್ಯಯೂ ಹೆಚು್ಚವುದು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣಂದ ನೋಡಬಹುದಷೆ್ಟೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಾಭವೂಅವನಿಗಿಲ್ಲ.

12ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನಿಗೆತಿನ್ನಲು
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಚೆ್ಚೕ ಇರಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿ ಾದರೋ ತನ್ನ ಸಂಪತಿ್ತನ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ನಿದಿ್ರಸ ಾರನು.

13 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಗರ್ತಿ ಂದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಕೂಡಿಡು ಾ್ತನೆ. 14ಬಳಿಕ ಅವನು ಾವುದೋ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬರಿ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರುವನು; ಾಯು ಾಗ ಅದೇ
ರೀತಿ ಬರಿ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು; ಾನು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಅವನು
ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರನು. 16 ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ದುಃಖಕರ. ಅವನು ಬಂದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇಈಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. “ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದರಿಂದ”ಅವನಿ ಾಗುವ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 17 ಅವನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.
ನಿ ಾಶೆಯೂ ಾಯಿಲೆಯೂ ಕೋಪವೂಅವನನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು

18 ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲು. ಇದೇ ಅವನ
ಾಲು.
19 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಾಗ ್ಯವನೂ್ನ

ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಅವನು ತನಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ. ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಷೆ್ಟೕ. 20 ತನ್ನ ಜೀವಿತವು ಅಲ್ಪ ಾಲದೆ್ದಂದು
ಅವನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿರು ಾತನು ದೇವರೇ.

6
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು
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1 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಕಷ್ಟ. 2 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಅವನು ತನಗೆ ಈಗ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು. ಆದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.

3 ಒಬ್ಬನು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ
ತೃಪಿ್ತಯೂ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಾಯುವ ಮಗು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ. 4ಮಗುವು ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಸರನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಡುವುದು. 5 ಅದು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದವನಿಗಿಂತ ಆ
ಮಗುವೇ ಹೆಚು್ಚ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 6 ಅವನು ಎರಡು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಬದುಕಿಯೂ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಆ ಮಗುವೂ ಅವನೂ ಕತ್ತಲೆ
ಗುಂಡಿಗೇ ಹೋಗುವರು.

7ಮನುಷ ್ಯನು ದುಡಿಯುವುದೆ ಾ್ಲ ಊಟ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನಿಯು ಮೂಢನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಜೀವಿಸುವುದೇ ಮೇಲು, 9 ದು ಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ದು ಾಶೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತಿದೆ.

10-11 ಮನುಷ ್ಯನು ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡ ಾರನು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾದವು ಕೇವಲ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿದೆ.

12 ಮನುಷ ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ?
ಅವನ ಜೀವನವು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಾರೂ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳ ಾರರು.

7
ಾನೋಪದೇಶಗಳ ಭಂ ಾರ

1ಸುಗಂಧತೈಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇಉತ್ತಮ.
ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತಲೂಮರಣ ದಿನವೇಉತ್ತಮ.

2ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದು ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಾಯಲೇಬೇಕು.
ಾವನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಇದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

3ನಗುವಿಗಿಂತ ವ್ಯಸನವು ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರು ಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

4 ಾನಿಯುಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು;
ಮೂಢ ಾದರೋಉ ಾ್ಲಸ ಸಮಯದಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು.

5ಮೂಢನ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ
ಾನಿಯ ಗದರಿಕೆಯೇಉತ್ತಮ.

6ಮೂಢರ ನಗು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ.
ಅದುಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಟಪಟನೆಉರಿದುಹೋಗುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಯಂತಿದೆ.

7ಹಣವು ಾನಿಯನೂ್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು.
ಲಂಚವುಅವನ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು.

8ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವೇಮೇಲು.

ಗವರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಳೆ್ಮಯೇಉತ್ತಮ.
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9ಮುಂಗೋಪಿ ಾಗಿರಬೇಡ.
ಾಕೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಕೇವಲಮೂಢತನ.

10 “ಈ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ‘ಹಿಂದಿನ ಾಲವೇ’ ಚೆ ಾ್ನಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ?” ಎನ್ನಬೇಡ.
ಅದು ಾನವುಳ್ಳವರ ಪ್ರಶೆ್ನಯಲ್ಲ.

11 ನಿನಗೆ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ಾನವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಗಳು
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12 ಾನಿಯು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವನು; ಾನವು
ತನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು.

13ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು. ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?
14 ಸುಖದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು. ದುಃಖದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಸುಖದುಃಖಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೊ ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಾಪವನೆ್ನೕ ಾಡದವರಿಲ್ಲ
15 ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀತಿವಂತರು ೌವನ
ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ದುಷ್ಟರು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16-17 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಕೆ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ? ಬಹಳ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ;
ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ. ಬಹು ಾನಿ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ; ಬಹು ಮೂಢ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಾಕೆ ಾಯಬೇಕು?

18 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಭಕ್ತರಲಿ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಅತಿ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
19-20 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವ ಮತು್ತ ಾಪವನೆ್ನೕ ಾಡದ ನೀತಿವಂತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ಾನವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಾನಿಯು ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಹತು್ತಮಂದಿ ಮೂಢ
ಾಯಕರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲ ಾಲಿ.
21ಜನರ ಾತಿಗೆ ಾ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಬಹುದು. 22 ನೀನು ಸಹ

ಅನೇಕಸಲ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಶಪಿಸಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಾ ಾಗಿದೆ.
23 ನನ್ನ ಾನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು; ಾನಿ ಾಗುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು;

ಆದರೆ ಅದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 24 ಪ್ರತಿ ಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಕಷ್ಟ. 25 ನಿಜ ಾದ ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಾ್ಯಸಂಗ ಾಡಿದೆ
ಮತು್ತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾರಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ.

ಾನು ಕಲಿತಿದೆ್ದೕನು? ಕೆಡುಕ ಾಗಿರುವುದು ಮೂಢತನ ಮತು್ತ ಮೂಢನಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದು
ಹುಚು್ಚತನ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. 26 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅ ಾಯಕರ ಾದ
ಬೋನುಗಳಂತಿರುವರು ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಬಲೆಗಳಂತಿವೆ; ಅವರ
ಕೈಗಳು ಸರಪಣಿಗಳಂತಿವೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಮರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅ ಾಯಕರ. ದೇವರ
ಭಕ್ತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು; ಾಪಿ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

27-28 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಒಂದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ಾವಿರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತಳನೂ್ನ ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ.

29 “ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲು ಅನೇಕ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.”

8
ಾನಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ
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1 ಾನಿಯು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮತು್ತ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು ಮತು್ತ ವಿವರಿಸ ಾರರು. ಾನಿಯ ಮುಖವು ಾನದಿಂದ

ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು; ಅದು ವ್ಯಸನದ ಮುಖವನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವ ಾ್ನಗಿ
ಾಪರ್ಡಿಸುವುದು.
2 ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾಜನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಾಜನಿಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಡ ಾರದು; ನೀವು ಾವ ತಪಿ್ಪಗೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ ಾರದು.
ಆದರೆ ಾಜನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ. 4 ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಾಜನಿಗೆಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಾಜನಆ ಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಾನಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
6ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೂಸೂಕ್ತ ಾಗರ್ವೂಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಇವೆ. ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ

ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7 ಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ
ಏ ಾಗುವುದೋಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು
ಾರು ಇಲ್ಲ.
8 ಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಕಿ್ತ ಇಲ್ಲ. ಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮರಣವನು್ನ ತಡೆದು

ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಾಪವು
ಾಪಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆನು. ಮನುಷ ್ಯರು ಇನೊ್ನಬ್ಬರ

ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿರಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಾನಿಕರ.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶವಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ವೈಭವದಿಂದ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು;
ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನದಿಂದ ತೊಲಗಬೇ ಾಯಿತು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಪಕವೇ
ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

ಾ್ಯಯ, ಪ್ರತಿಫಲಮತು್ತ ದಂಡನೆ
11 ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ ಬರದಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು

ಇತರರು ಸಹ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
12 ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯು ನೂರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ

ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೇಲೇ ಆಗುವುದು. 13 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ ಜೀವಿತವು ಾಯಂ ಾಲದ
ನೆರಳಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅ ಾ್ಯಯವಿದೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ
ಆಗಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮನುಷ ್ಯನು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೇವರ ಾಯರ್ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆಮೀರಿದೆ

16ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹಗಲು ಾತಿ್ರ
ಕೆಲಸ ಾಡುವರು; ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನಿದೆ್ರಯನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಅನೇಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಒಬ್ಬನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವನು
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ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂದು ಾನಿಯು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.

9
ಾವು ಾ್ಯಯ ಾದದೆ್ದೕ?

1 ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಾನಿಗಳಿಗೂ
ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೂಸಂಭವಿಸುವುದೆ ಾ್ಲ ದೇವರಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಾವುಪಿ್ರೕತಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರೋ
ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

2ಆದರೆಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಒಂದೇ. ಅದೇಮರಣ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ
ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವರಿಗೂ ಅಪಿರ್ಸದವರಿಗೂ ಮರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಹ
ಕೇವಲ ಾಪಿಯಂತೆ ಾಯುವನು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಸಹ ಆ
ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಾಯುವನು.

3 ಈ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ದುಃಖಕರ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವರು. ಆದರೆ ಜನರು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ಮೂಖರ್ತನವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವುದು ಅ ಾಯಕರ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 4 ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರೀ ಯಿದೆ.

ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಾಯಿ ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ

ಎಂಬ ನುಡಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯ.
5 ಜೀವಿತರಿಗೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. 6ಅವರು ಸ ಾ್ತಗಲೇ,
ಅವರ ಪಿ್ರೕತಿ, ದೆ್ವೕಷ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅಳಿದುಹೋದವು; ಸತ್ತವರು ಭೂಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಉ ಾ್ಲಸಿಸು; ನಿನ್ನ

ಈ ನಡತೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 8 ಒಳೆ್ಳಯ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊ. 9 ನೀನು ಪಿ್ರಯ ಪತಿ್ನ ಡನೆ ಸುಖಪಡು. ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸುಖಪಡು. ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರು ಾತನು ದೇವರೇ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಾಲು. ನಿನ್ನ ಈ
ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು. 10 ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಾಡು. ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಲಿ ಾನ ಾಗಲಿ
ವಿವೇಕ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂಮರಣದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಅದೃಷ್ಟವೇ? ನ ಾದೃಷ್ಟವೇ?
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅತಿವೇಗದ ಓಟ ಾರನಿಗೆ

ಓಟದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಗೆಲು ಾಗದು; ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಜಯ ಾಗದು;
ಾನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂಆ ಾರ ದೊರಕದು;ಜಾಣನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ ದೊರೆಯದು; ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಕೆ ಾರದು; ಸಮಯಬಂ ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.
12ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು. ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಮೀನಿನಂತೆಯೂ

ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಪ ಯಂತೆಯೂಮನುಷ ್ಯನು ತನಗೆಸಂಭವಿಸುವಕೇಡುಗಳಿಗೆಗುರಿ ಾಗುವನು.

ಾನದ ಶಕಿ್ತ
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13 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. ಅದು ತುಂಬ
ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ತೋರಿತು. 14 ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಗರವಿತು್ತ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಾಜನು
ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 15 ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ
ಅವನುಬಡವ ಾಗಿದ್ದನು,ಅವನು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಆನಗರವನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು;ಆದರೆಜನರುಅವನನು್ನ
ಮರೆತೇಬಿಟ್ಟರು. 16 ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನವು ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಅವರು ಆ ಬಡವನ
ಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೂ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಾನವುಉತ್ತಮ ಾದದೆ್ದೕ.

17 ಾನಿಯಮೆಲ್ಲನೆಯ ಾತುಗಳುಮೂಢ ಾದ ಅಧಿಪತಿಯು
ಕೂಗಿಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ.

18 ಾನವುಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ,
ಆದರೆಮೂಢನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.

10
1ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದಉತ್ತಮ ಾದ ಪರಿಮಳತೈಲವು ದು ಾರ್ಸನೆ ಬೀರುವುದು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ

ಮೂಢತನವು ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮನವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಬಲ್ಲದು.
2 ಾನಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಢನ

ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 3 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು.

4 ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನಿನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.
5 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಡುವ

ತಪಿ್ಪನಂತೆ ಇದೆ. 6 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಹೀನ ಾದ ಾ್ಥನ ದೊರೆಯುವುದು; ಮೂಢರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಪದವಿಗಳು ದೊರೆಯುವವು. 7 ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದವರು ಕುದುರೆಸ ಾರಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ
ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಸೇವಕರಂತೆ ನಡೆದುಹೋಗುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಉದೊ್ಯೕಗವೂಅ ಾಯಕರ

8ಗುಂಡಿತೋಡುವವನು ಾನೇಅದರಲಿ್ಲಬೀಳಬಹುದು. ಗೋಡೆಯನು್ನಹೊಡೆದುಉರುಳಿಸುವವನನು್ನ
ಾವು ಕಚು್ಚವುದು. 9ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವವನಿಗೆ ನೋ ಾಗುವುದು; ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ
ಕೇ ಾಗುವುದು.

10 ಂಡಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಾಗುವಂತೆಯೇ ಾನವು ಾವ
ಕೆಲಸವ ಾ್ನದರೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. 11 ಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವನು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾವು
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಚಿ್ಚದರೆ ಾವು ಹಿಡಿಯುವವನಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಾನವು ಸಹ ಾಗೆಯೇ.

12 ಾನಿಯ ಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ತರುತ್ತವೆ;
ಮೂಢನ ಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಾಶನವನು್ನ ತರುತ್ತವೆ.

13 ಮೂಢನ ಾತು ಮೂಖರ್ತನದೊಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ದುಷ್ಟಕರ ಾದ ಹುಚು್ಚತನದೊಡನೆ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 14ಮೂಢನು ಾನು ಾಡುವಂಥದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವನು. ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೊ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾರೂ ಹೇಳ ಾರರು.

15ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮನೆ ಾರಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಜಾಣನಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು.
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ದುಡಿಮೆಯ ೌಲ್ಯ
16 ಾಜನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ

ಔತಣ ಾಡಿದರೆ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು. 17 ಆದರೆ ಾಜನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು; ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಿನು್ನವುದನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದನೂ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಿನು್ನವುದೂ
ಕುಡಿಯುವುದೂ ಬಲಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

18ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ತುಂಬ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನಮನೆಯು ಸೋರ ಾರಂಭಿಸುವುದು;ಅದರಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯು ಬೀಳತೊಡಗುವುದು.

19 ಊಟವು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಾ್ರ ಾರಸವು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು; ಹಣವು ಅನೇಕ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು.

ಹರಟೆ ಾತು
20 ಾಜನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ದೂಷಿಸಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ದೂಷಿಸಬೇಡ. ಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ ಂದು ಾರಿಹೋಗಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

11
ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ

1 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

2 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸು; ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

3 ೕಡಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರವು
ದ ಣ ಾ್ಕಗಲಿಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಬಿದ್ದರೆ,ಅದು ಾನು ಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.

4 ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ; ಮಳೆ ಬರಬಹುದೆಂದು
ೕಡವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವವನು ಪೈರು ಕೊಯ್ಯನು.
5 ಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿನ ಎಲುಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ

ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸು; ಾಯಂ ಾಲದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ, ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಅದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಒಂದುವೇಳೆ ಎರಡೂ
ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

7ಬೆಳಕು ಹಿತ! ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ನೋಡಲು ಚೆಂದ. 8 ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಆನಂದಿಸು. ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕುವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳು
ಬಹಳವೆಂದು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

ೌವನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಿ
9 ಆದ್ದರಿಂದ ೌವನಸ್ಥರೇ, ನಿಮ್ಮ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ! ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ

ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

10 ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಜನರು ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ, ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ
ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
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12
ಮುಪಿ್ಪನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

1 ಕಷ್ಟ ಾಲಗಳು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ, ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದು, “ನನಗೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸುಖವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಾಲಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.

2 ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ ಾದಮೇಲೆಯೂಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ೕಡಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ತೋಳುಗಳು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬಗಿ್ಗಹೋಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ; ಆಗ ನೀನು ಆ ಾರವನು್ನ
ಅಗಿದು ತಿನ್ನ ಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬಗುತ್ತವೆ. 4 ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮಂದ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ
ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಕೇಳ ಾರೆ. ಅರೆಯುವ ಕಲು್ಲ ಸಹ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ೌನ ಾಗಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವುದು.
ಾಯನವೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ ್ವನಿಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವುದು.

5 ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಭಯದಿಂದಿರುವೆ; ನಿನ್ನ ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಚಿಕ್ಕ ವಸು್ತವಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಡೆ ಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಾ ಾಮಿ ಮರದ ಹೂವುಗಳಂತೆ
ಬಿಳು ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಮಿಡತೆಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಳೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆ;
ಮಗುವನು್ನ ಪಡೆಯ ಾರದಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ (ಸ ಾಧಿಗೆ)
ಹೋಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವರು.

ಮರಣ
6ನಿನ್ನ ಜೀವನಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಂತೆ ಬೆಲೆ ಾಳುವಂಥದು್ದ.
ಆದರೆ, ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ತುಂ ಾದ ಾರದಂತೆಯೂ ಮುರಿದುಹೋದ ಾತೆ್ರಯಂತೆಯೂ
ಆಗುವುದು.

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದ ಬಿಂದಿಗೆಯಂತೆ ನಿಷ್ಟ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವನವು, ಾವಿಯಕಟೆ್ಟಯಮೇಲೆಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಚಪ್ಪಡಿಕಲು್ಲ ಾನೇ ಒಡೆದು ಾವಿ ಳಗೆಬಿದು್ದ
ಹೋದಂತೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.

7ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ಸ ಾ್ತಗ ಅದು ಮತೆ್ತ ಭೂಮಿಯ ಾ ಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವುಮತೆ್ತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.

8 ಪ್ರತಿ ಂದು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ! ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್,
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.

ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು
9 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ತುಂಬ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಅನೇಕ ಾನೋಪದೇಶಗಳನು್ನ ತುಂಬ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು. 10 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಸರಿ ಾದ ಪದಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಳಸಿದನು; ಸತ್ಯವೂ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯವೂ ಆದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು.

11 ಾನಿಯ ನುಡಿಗಳು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಚಾವಟಿಗಳಂತಿವೆ. ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳು
ಮುರಿಯದ ಳೆಗಳಂತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ) ಬಂದಿವೆ. 12ಆದ್ದರಿಂದ
ಮಗನೇ, ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು.
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ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ; ಅತಿ ಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ
ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

13-14 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದೆ್ದೕನು?
ಒಬ್ಬನು ಾಡಬಹು ಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ವೆಂದರೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ಆತನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗರುವುದೇ. ಾಕೆಂದರೆ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳೂ ರಹಸ್ಯಗಳೂ ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತವೆ. ಆತನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡುವನು.
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ಪರಮ ಗೀತ
1

1ಸೊಲೊ ೕನನಮನೋಹರ ಾದ ಗೀತೆ
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

2ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮು ಾ್ದಡು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ.

3ನಿನ್ನ ತೈಲವು ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಂತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

4ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು!
ಾವು ಓಡಿಹೋಗೋಣ!

ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆವು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ.
ಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ಾನು ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಂತೆ ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

6ಸೂಯರ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾನೆಷು್ಟ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೋಡಬೇಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಾಯಲಿಲ್ಲ.
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

7ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸುವೆ?

ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮಂದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಅಲೆ ಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಾನೇಕಿರಬೇಕು?
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

8ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಹೋಗು, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು.
ಕುರುಬರ ಗು ಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು.

9ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ಫರೋಹನ ರಥಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

10ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಅಲಂ ಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಾರಗಳಿಂದ ಅಂದ ಾಗಿವೆ.
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11ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಿರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಾವು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸುವೆವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
12ಓಲಗದಮೇಲೆಮಲಗಿರುವ ಾಜನಿಗೆ

ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಪರಿಮಳವುಹರಡುವುದು.
13ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ

ಗೋಲರಸದ ಚೀಲದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
14ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಏನೆ್ಗದಿಯ ತೋಟಗಳ

ಗೋರಂಟೆಯಹೂಗೊಂಚಲು.
ಪಿ್ರಯಕರ

15ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ರೂಪವತಿ! ನೀನು ಸುಂದರಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಕೋಮಲ.
ಪಿ್ರಯತಮೆ

16ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರ!
ೌದು, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ!

ನಮ್ಮ ಾಸಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉ ಾ್ಲಸಕರ!
17ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೊಲೆಗಳು ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಜಂತೆಗಳು ತು ಾಯಿಮರದ ಜಂತೆಗಳು.

2
1 ಾನು ಾರೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗು ಾಬಿ;

ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾವರೆ.
ಪಿ್ರಯಕರ

2ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ,ಮುಳು್ಳಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ
ನೀನುಯುವತಿಯರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು.
ಪಿ್ರಯತಮೆ

3ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾಡುಮರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ
ಒಂದು ಸೇಬಿನಮರದಂತೆ ನೀನುಯುವಕರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು.
ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

ಾನು ಅವನ ನೆರಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ;
ಅವನ ಫಲವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ.

4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಕರನು ನನ್ನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸದಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು;
ನನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

5 ಾ್ರ ಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ;
ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸಿರಿ; ಾನು ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ.

6ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಎಡಗೈ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ
ಅವನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು!

7ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ,
ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಂಕೆಗಳಮೇಲೆಯೂ
ಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.
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ಪಿ್ರಯತಮೆ
8ಅಗೋ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಸ್ವರ!

ಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನೆಗೆಯು ಾ್ತ
ಗುಡ್ಡಗಳಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

9ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾರಂಗದಂತೆಯೂ
ಾ್ರಯದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.

ಅಗೋ,ಅವನು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯಆಚೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ;
ತಡಕೆಗಳಿಂದ ಇಣಿಕಿ ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ,

ಎದೆ್ದೕಳು, ಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!
11ಇಗೋ, ಚಳಿ ಾಲ ಕಳೆಯಿತು;

ಮಳೆ ಾಲಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
12ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹೂವುಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ;

ಪ ಗಳು ಾಡುವ ಸಮಯವುಬಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾಳದ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

13ಅಂಜೂರದಮರ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುತಿ್ತದೆ;
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸು ಾಸನೆಯು ಬರುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,
ಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!”

ಪಿ್ರಯಕರ
14ಬಂಡೆಯಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜರಿಯಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ

ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ,
ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ತೋರಿಸು;

ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಧುರ!

ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ!
ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

15 ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವ
ನರಿಗಳನೂ್ನ

ನರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!
ನಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳುಈಗ ಹೂಬಿಡುತಿ್ತವೆ.

16ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ!
ಾನು ಅವನವಳೇ!

ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆಉಸಿರೆಳೆಯುವತನಕ, ನೆರಳು ಓಡಿಹೋಗುವ ತನಕ
17ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವನು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಹೊರಡು,
ಬೆತೇರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಾ್ರಯದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು!

3
ಪಿ್ರಯತಮೆ

1 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ
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ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದೆನು.
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ

ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
2ಈಗ ಾನು ಎದು್ದ

ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ

ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕುವೆನು.

ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆ,
ಆದರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

3ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕಂಡು,
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

4ಅಲಿ್ಲಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋ ಾಗ,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡೆ.

ನನ್ನ ಾಯಿಯಮನೆಗೆ,
ಅಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವತನಕ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.
ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ, ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ಜಿಂಕೆಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳಮೇಲೆಯೂ
ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಾತುಗಳು

6ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾರು?

ಗೋಲರಸ, ಧೂಪ, ವತರ್ಕರ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸುಡು ಾಗ
ಮೇಲೇರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಧೂಳುಮೇಲೇರುತಿ್ತದೆ.

7ನೋಡಿ,ಅದು ಸೊಲೋ ೕನನ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕ.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು!

8ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಅವರು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ;
ಾತಿ್ರಯ ಅ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

9 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕಯನು್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ಅದರ ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಆಸನವನು್ನ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

11ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
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ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅವನಮದುವೆಯದಿನದಲಿ್ಲ

ಹೃದಯವುಹಷರ್ಗೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಅವನ ಾಯಿ ತಲೆಗಿಟ್ಟ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸುಂದರಿ!
ನೀನು ರೂಪವತಿ!

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕೋಮಲ ಾದ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.

2ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ೕಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತೆ ತೆ ಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.

3ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ರೇಷೆ್ಮಯ ಕೆಂಪು ಾರದಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.

4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಾವೀದನ ಗೋಪುರದಂತೆ
ಉದ್ದ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ತೆಳು ಾಗಿದೆ.

ಆ ಗೋಪುರದ ಗೋಡೆಗಳು
ಾವಿರ ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರ ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿವೆ.*

5ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತೆಯೂ
ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಅವಳಿಜವಳಿ ಾರಂಗಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

6ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆಉಸಿರೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಮತು್ತ ನೆರಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವರೆಗೆ

ಾನು ಗೋಲರಸದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ
ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.

7ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ.
ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ!

8ನನ್ನ ವಧುವೇ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!

ಅ ಾನದ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಶೆನೀರಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ ಹೆ ೕರ್ನಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಸಿಂಹದ ಗವಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿರತೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಾ!

9ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮುತಿ್ತನ ಾರದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ!
* 4:4: ನಿನ್ನ ಕೊರಳು…ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿವೆ ಅಥ ಾ “ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಕಲು್ಲಗಳ ಾಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಾವೀದನ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.”
ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆಕೆ ಅನೇಕ ಕಂಠ ಾರಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಗೋಪುರದ ಕಲಿ್ಲನ ಾಲುಗಳಂತೆ
ಾಣಿಸಿತು.
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ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ನಿನ್ನ ತೈಲದ ಪರಿಮಳವು

ಸಕಲ ಬಗೆಯಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ!
11ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;

ಾಲೂ ಜೇನೂ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಳಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದಂತೆ†

ಸು ಾಸನೆಭರಿತ ಾಗಿವೆ.
12ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ,

ನೀನು ಕದ ಾಕಿದ ತೋಟದಂತಿರುವೆ;
ಬೇಲಿ ಳಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;

ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸಿದ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವೆ.
13ನಿನ್ನ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಾಳಿಂಬೆಮರಗಳಿಂದಲೂ

ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣಿ್ಣನಮರಗಳಿಂದಲೂ ಗೋರಂಟಿ,
14 ಾಡ್ರ್, ಜಟಾ ಾಂಸಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು, ಾಂ ಾ್ರಣಿ ಗಿಡ ಮತು್ತ

ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ
ಎಂಬ ಸುಗಂಧದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.

15ನೀನು ತೋಟದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;
ಹೊಸ ನೀರಿನ ಾವಿಯಂತಿರುವೆ;
ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವೆ.
ಪಿ್ರಯತಮೆ

16ಉತ್ತರದ ಾಳಿಯೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
ದ ಣದ ಾಳಿಯೇ, ಾ!

ನನ್ನ ತೋಟದಮೇಲೆ ಬೀಸು.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.
ಅವನು ಅದರ ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ.

5
ಪಿ್ರಯಕರ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಗೋಲರಸವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ

ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ!
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಮತ್ತ ಾಗಿ!
ಪಿ್ರಯತಮೆ

2 ಾನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ
ಹೃದಯಎಚ್ಚರ ಾಗಿರುವುದು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾಗಿಲು ತಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಾಂತಳೇ,

ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಾಗಿಲು ತೆರೆ!
† 4:11: ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಅಥ ಾ “ಲೆಬನೋನ್.”
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ನನ್ನ ತಲೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೇವ ಾಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಕೂದಲು ಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ

ಹನಿಗಳಿಂದ ತೇವ ಾಗಿದೆ.”
3 “ ಾನು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿದೆ್ದೕನೆ;

ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಾನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಳೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾಗಿಲ ಚಿಲಕದ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿ ಾಗ
ಅವನಮೇಲೆ ನನಗೆಮರುಕ ಾಯಿತು.

5ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಾನು ಎ ಾ್ದಗ
ಅಗುಳಿಯಹಿಡಿಗಳಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಲರಸವೂ

ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸು ಾಸನೆಯ ಗೋಲರಸವೂ
ತೊಟಿ್ಟಕಿ್ಕದವು.

6 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದನು!

ಅವನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುಸಿದುಹೋಯಿತು.

ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರೂ ಅವನುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು
ಹೊಡೆದು ಾಯ ಾಡಿದರು.

ಕೋಟೆಯ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹೕದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

8ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡರೆ,ಅವನಿಗೆ ಾನು ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
9ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವತಿಯೇ,

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?
ನೀನು ಹೀಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಲು

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

10ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನದು ಹೊಳ ಾದ ಕಂದುಬಣ್ಣ.
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಅವನೇ ಆಕಷರ್ಕ ಪುರುಷ.

11ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಂತಿದೆ;
ಅವನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಾಗೆಯಷೆ್ಟೕ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.

12ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿದ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆಯೂ
ಆಭರಣದಲಿ್ಲ ೕಡಿಸಿರುವಮುತಿ್ತನಂತೆಯೂ ಇವೆ.

13ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆಯೂ
ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಹೂವುಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂ ಾವರೆಗಳಂತಿವೆ;
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ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಲರಸವು ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತ್ತದೆ.
14ಅವನ ಕೈಗಳು ಪೀತರತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಬಂ ಾರದ ಸ ಾಕೆಯಂತಿವೆ;
ಅವನ ದೇಹವು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ

ನಯ ಾದ ದಂತದಂತಿದೆ.
15ಅವನ ಾಲುಗಳು ಬಂ ಾರದ ಾದಗಳುಳ್ಳ

ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.
ಅವನು ಲೆಬನೋನಿನ

ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ೌದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಅತ್ಯಂತಮನೋಹರನು;
ಅವನ ನುಡಿ ಬಹು ಇಂಪು.

ಅವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು;ಅವನೇ ನನ್ನ ಾಂತನು.

6
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

1ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ೌಂದಯರ್ವತಿ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ, ಾವು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುವೆವು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ

2ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ;

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ನೆಲ ಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ; ಾನು ಅವನವಳೇ.
ಅವನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಸುಂದರಿ.
ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಂತೆ ರೂಪವತಿ;
ಜಯಧ ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳವಳು.

5ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು;
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.

6ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಉಣೆ್ಣ ಕತಿ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ೕಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತೆ ತೆ ಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.

7ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.

8ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಣಿಯರೂ
ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
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ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಯುವತಿಯರೂ ನನಗಿ ಾ್ದರೆ.
9ಆದರೆ ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೂನಿಮರ್ಲೆಯೂ

ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವಳು.

ಯುವತಿಯರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಗಳುವರು.
ೌದು, ಾಣಿಯರೂಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪ್ರಶಂಸೆ

10ಸೂ ೕರ್ದಯದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈಯುವತಿ ಾರು?

ಚಂದ್ರನಂತೆ ೌಮ್ಯಳೂ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಶುಭ್ರಳೂ

ಜಯಧ ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ
ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳವಳೂಆಗಿರುವ ಇವ ಾರು?
ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

11 ಕಣಿವೆಯಸಸ್ಯಗಳು ಹಣು್ಣಬಿಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ

ಾಳಿಂಬರಗಳು ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟವೆ ೕ ಎಂದು ನೋಡಲು
ಾ ಾಮಿಮರಗಳ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.

12 ಾನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ,
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇಶದ ಪ್ರ ಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುಳ್ಳರಿಸಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

13ಶೂ ಾಮಿತಳೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ!
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು!

ಮಹನಯಿಮ್ನೃತ್ಯವನು್ನ* ನೋಡುವಂತೆ
ಶೂ ಾಮಿತಳನೆ್ನೕಕೆ ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿರಿ?

7
ಪಿ್ರಯಕರನ ಪ್ರಶಂಸೆ

1 ಾಜಕು ಾರಿಯೇ, ಾದರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ದುಂ ಾದ ತೊಡೆಗಳು ಶಿಲಿ್ಪಯು ಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.

2ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲಿನಂತಿದೆ.*

ನಿನ್ನ ಉದರವು ನೆಲ ಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಗೋಧಿಯ ಾಶಿಯಂತಿದೆ.

3ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಾ್ರಯದ ಾರಂಗದ
ಎರಡು ಅವಳಿಮರಿಗಳಂತಿವೆ.

4ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತಗೋಪುರದಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬತ್ ರಬಿ್ಬೕಮ್ ನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಸರೋವರಗಳಂತಿವೆ.
* 6:13: ಮಹನಯಿಮ್ನೃತ್ಯ ಅಥ ಾ “ಜಯದ ನೃತ್ಯ.” * 7:2: ಬಟ್ಟಲು ಅಥ ಾ “ಕೆತಿ್ತದ ಾತೆ್ರ”ಉಳಿಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಾಡಿದ ಾತೆ್ರ.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಾಡಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆ ಾತೆ್ರ ಅಥ ಾ “ಅಧರ್ ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ
ಾತೆ್ರ” ಎಂಬಥರ್ವನೂ್ನ ಇದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ
ಲೆಬನೋನಿನ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.

5ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ತಲೆಕೂದಲು ರೇಷೆ್ಮಯಂತಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಉದ್ದ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ಕೂದಲು
ಾಜನನು್ನ ಸಹ ಆಕಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ!

6ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನೆಷೊ್ಟೕ ೌಂದಯರ್ವತಿ.
ನಿನ್ನ ರೂಪಮನೋಹರ; ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವುಆನಂದಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.

7ನೀನು ಖಜೂರ್ರದಮರದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಖಜೂರ್ರಮರದ ಹಣಿ್ಣನ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿವೆ.

8 ಾನು ಖಜೂರ್ರದಮರವನು್ನ ಹತು್ತವೆನು.
ಾನು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಾಸನೆಯು ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಂತಿರಲಿ.

9ನಿನ್ನ ಾಯಿಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿರಲಿ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ ಾಗಿ ಈ ಾ್ರ ಾರಸವುಮೆಲ್ಲನೆ ಇಳಿದುಹೋಗುವುದು.
ನಿದಿ್ರಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಸ ಾಗ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

10 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನವಳೇ.
ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಆಸೆ.

11ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾ!
ಾವು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಾವು ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಇರೋಣ.

12 ಾವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ ೕ

ಅದರ ಹೂವುಅರಳಿದೆ ೕ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಾಗಿವಿ ೕ ನೋಡೋಣ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

13 ಾಮಜನಕ ಸಸಿಗಳು ಸು ಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಉಳಿಸಿದ

ರುಚಿಕರ ಾದ ಬಗೆಬಗೆಯಹೊಸಮತು್ತ ಹಳೆ ಹಣು್ಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲವೆ.

8
1ನೀನುನನ್ನಅಣ್ಣನ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಯಿ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವಮಗುವಿನಂತೆಇದ್ದರೆಎಷೊ್ಟೕಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು
ನಿನಗೆಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;

ಆಗ ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ!
2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು

ನನ್ನ ಾಯಿಯು ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ,

ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
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ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
3ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

4ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ ದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

5ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈಯುವತಿ ಾರು?
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಬಿನಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನು.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.
ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.

6ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಮೇಲೆಮುದೆ್ರಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲರುವಮುದೆ್ರ ತಿ್ತದ ಉಂಗುರದಂತೆಯೂ ಇಟು್ಟಕೋ.

ಪಿ್ರೕತಿಯುಮರಣದಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ;
ಾ ೕದೆ್ರೕಕವು ಸ ಾಧಿಯಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ.

ಅದರಜಾ್ವಲೆಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ.
ಅದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಅಗಿ್ನಯೇ.

7ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಂದಿಸ ಾರವು;
ನದಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮುಳುಗಿಸ ಾರವು.

ಒಬ್ಬನು ಪಿ್ರೕತಿಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ
ಅವನು ಕೇವಲ ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯಸಹೋದರರು

8ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿಯಿ ಾ್ದಳೆ,
ಆಕೆಯಸ್ತನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆಯನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?

9ಆಕೆ ಕೋಟೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದರಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಆಕೆ ಾಗಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೊದಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವಉತ್ತರ

10 ಾನು ಕೋಟೆ;
ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೋಪುರಗಳು.
ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾದನು.
ಪಿ್ರಯಕರ

11ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾ ಾ್ಹ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ.
ಅವನು ಅದನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹಣಿ್ಣ ಾಗಿ
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ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ.

12ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ತೋಟವು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಆ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ನಿನಗಿರಲಿ.
ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಿರಲಿ.
ಪಿ್ರಯಕರ ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

13ಉ ಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವಳೇ,
ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸಲಿ.
ಪಿ್ರಯತಮೆಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

14ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ತ್ವರೆಪಡು.
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಾ್ರಯದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು.
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ಯೆ ಾಯ
1 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ. ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಈ ದಶರ್ನ ನೀಡಿದನು; ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾವು, ಆ ಾಜಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆ ಾಯನಿಗೆಈ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು.

ಸ್ವಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರ ದೂರು
2ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ! ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ:

“ ಾನು ಾಕಿ ಸಲಹಿದ
ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

3ಎತು್ತ ತನ್ನ ದಣಿಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ;
ಕತೆ್ತಯು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

4ಇಸೆ್ರೕಲ್ದೇಶವು ಾಪದಿಂದತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ;ಅವರ ಾಪವೇಅವರಿಗೆ ಾರ ಾದಹೊರೆ ಾಗಿದೆ;
ಅವರು ದುಷ್ಟಕುಟುಂಬಗಳ ಕೆಟ್ಟಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದು ಅಪರಿಚಿತನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಕೆ ಶಿ ಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು? ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು
ಬದ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವುನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಏಳುತ್ತಲೇಇದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯೂಪ್ರತಿ ಂದು
ಹೃದಯವೂ ರೋಗಕೆ್ಕ ಬಲಿ ಾಗಿದೆ. 6 ನಿಮ್ಮ ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಯಗಳೂ ಾಸುಂಡೆಗಳೂಹುಣು್ಣಗಳೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಸರಿ ಾಗಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;ಅವುಗಳನು್ನ ಒರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅನ್ಯದೇಶವು ಶತು್ರಸೈನ್ಯದಿಂದ ಾ ಾಗುವಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ
ಾ ಾಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

8ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯು ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಜನಶೂನ್ಯ ಾದ ಡೇರೆಯಂತಿದೆ; ೌತೆಯಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಮನೆಯಂತಿದೆ; ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋದ ನಗರದಂತಿದೆ. 9 ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಸೊದೋಮ್
ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರ ಅಪೇ —ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಸೇವೆ
10 ಸೊದೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಗೊ ೕರದ ಜನರೇ, ಆತನ

ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ
ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಡುಗಳಯಜ್ಞಗಳೂ, ಹೋರಿಗಳ, ಕುರಿಗಳ, ಆಡುಗಳ ಕೊಬೂ್ಬ ನನಗೆ
ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರು ಾಗ, ನನ್ನ
ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವಿರಿ. ಾಗೆ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಾರು?
13 “ನಿಮ್ಮ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ; ನಿಮ್ಮ

ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
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ಾಡುವ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಕಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಸ ಾಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಾನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವು ನನಗೆ ಾರ ಾಗಿವೆ. ಈ ಾರದಿಂದ ಾನು ಬೇಸತು್ತ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

15 “ನೀವು ನನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನೆ್ನತು್ತವಿರಿ, ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಿರಿ, ಆದರೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು
ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಶುಚಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ;
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ; 17 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡಲುಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಿ; ಕೆಡುಕರಿಗೆದಂಡನೆವಿಧಿಸಿರಿ;

ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ; ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.”
18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವು ಚಚೆರ್ ಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು

ಕಡುಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತೊಳೆ ಾಗ ನೀವು ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳು ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು
ಕಿರಮಂಜಿಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವುಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗುವಿರಿ.

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲುಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 20 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.”

ೕಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ

21ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಂಥ ನಗರಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಸೂಳೆ ಾಗಲು ಾರಣವೇನು? ಈಗ ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮು ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ದೇವರ
ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತು್ತ. ಆದರೆಈಗ ಕೊಲೆಗಡುಕರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

22 “ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಾರಸ
(ಒಳೆ್ಳಯತನ) ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರತಿದೆ. ಅದು ತೆಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. 23ನಿಮ್ಮ ಾ್ನಳುವವರು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಕಳ್ಳರ ಮಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಲಂಚಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಹಣ ಾ್ಕಗಿ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ವಿಧವೆಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ

ಕೊಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”
24 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಒಡೆಯನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು
ನನಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ದ್ರವವನು್ನ*
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 26 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿದ್ದಂತಹ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ
ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಾರರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಸಲಹೆ ಾರರಂತೆ ಇರುವರು. ಆಗ
ನೀನು ‘ ಾ್ಯಯ ಾದಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣ’ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆ.”

27 ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಾಡುವವನು; ಆತನು ಚೀ ೕನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ
ಜನರನೂ್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವನು. 28ಆದರೆಎ ಾ್ಲ ಕೊಲೆ ಾರರೂದುಷ್ಟರೂ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲ್ಲ.

29 ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾವು ಆ ಾಧಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಓಕ್ ಮರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಉ ಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 30 ಎಲೆ ಒಣಗಿಹೋದ ಏ ಾ ಮರಗಳಂತೆ
ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಉ ಾ್ಯನವನದಂತೆ ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. 31 ಬಲಿಷ್ಠರು ಸಣ್ಣಗಿರುವ
ಒಣಮರದ ತುಂಡಿನಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವ
ಕಿಡಿಯಂತಿರುವವು. ಅವರ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;ಆಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾರೂನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು.

* 1:25: ದ್ರವ ತೊಳೆಯಲುಉಪ ೕಗಿಸುವಉಪು ್ಪ ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ದ್ರವ.
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2
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೈವಸಂದೇಶ

1ಆ ೕಚನಮಗ ಾದಯೆ ಾಯನುಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ನೋಡಿದ ದಶರ್ನ.

2 ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಪವರ್ತವು
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತ ಾಗಿರುವುದು.

3ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಸತತ ಾಗಿ ತೊರೆಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
ಹೊರಟುಬಂದ ಆ ಜನರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.

ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ, ಬೋಧನೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಹರಡುವದು.

4ಈಗ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರುವನು.
ಅನೇಕ ಜನರ ತಕರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವನು.

ಆ ಜನರುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಜ ಾಂಗಗಳುಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯಸ ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಾಕೋಬನಮನೆತನದವರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನ ಬೆಳಕನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಬೇಕು.
6 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಪೂವರ್ದೇಶದ

ಜನರಿಗಿರುವ ತಪು ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಜನರು ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಆ ತಪು ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಾರುಹೋದರು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿ ೕಪಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ
ರಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 8 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ
ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ.

10 ಬಂಡೆಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಸಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಮ ಾಶಕಿ್ತಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಗವರ್ವು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು; ಅಹಂ ಾರಿಗಳ ಅಹಂ ಾರವು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ೕಜಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅಹಂ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನೂ್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆಗ ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಜನರು ದೊಡ್ಡಜನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಆ ಅಹಂ ಾರದ ಜನರು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಾ ಾನಿನ ಮ ಾದೇವ ಾರು ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. 14 ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತಗಳಂತೆಯೂ,
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ. 15 ಅವರು ಎತ್ತರ ಾದ ಬುರುಜುಗಳಂತೆಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. 16 ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳು
ಾಷೀರ್ಷಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ
ದೇವರು ಆ ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
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17ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮಅಹಂ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರುವವರು
ನೆಲದತನಕ ಬಗಿ್ಗಹೋಗುವರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.
18ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳುಇಲ್ಲ ಾಗುವವು. 19ಜನರು ಬಂಡೆಗಳಸಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂನೆಲದಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೂಆತನಪ ಾಕ್ರಮಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನುಎದು್ದ
ಈ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಅಲು ಾಡಿಸು ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು.

20ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. ಈವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಜನರು ಪೂಜಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಾವಲಿಗಳೂ, ಇಲಿಗಳೂ ಾಸಿಸುವ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಈ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ 21 ಜನರು ಬಿ ಾಡಿ, ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಗೂ ಹೆದರಿ ಅವರು ಾಗೆ ಾಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಲು ಾಡಿಸುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು.

22 ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕೂಡದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಾಯುವ
ಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ನೆನಸ ಾರದು.

3
1 ಾನು ಹೇಳುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ: ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಅವರ
ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 2 ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ವೀರರನೂ್ನ ಮ ಾಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ
ಇಂದ್ರಜಾಲ ಾರರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 3 ದೇವರು ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಾರರನೂ್ನ ಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವವರನೂ್ನ
ತೊಲಗಿಸುವನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಾಲಕರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
5 ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವರು; ಾಲಕರು ಹಿರಿಯರನು್ನ ೌರವಿಸರು. ಾ ಾನ್ಯರು
ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸರು.”

6ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಸಹೋದರನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ನಿನಗೆನಿಲುವಂಗಿಯದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಾಯಕ ಾಗು. ಈ ಅವಶೇಷಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

7ಆದರೆಆಸಹೋದರನುಎದು್ದನಿಂತು, “ನನಿ್ನಂದಆಗುವುದಿಲ್ಲ,ನನ್ನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ
ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುವದು. ಯೆಹೂದವು
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಯದೆ. ಅವ ಾಡುವ ಾತುಗಳು, ಾಡುವ
ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಣು್ಣಗಳು
ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡುವವು.

9 ಜನರ ಮುಖ ಾವವೇ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತತೋರಿಸುವವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು. ಅವರು ಸೊದೋಮಿನ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾರು ನೋಡಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

10 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಾನ ದೊರೆಯುವುದು. 11 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವರಿಗೆಬಹಳಸಂಕಟಗಳುಬಂದೊದಗುವವು. ಅವರು ಾಡಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವದು. 12ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ದಶರ್ಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುವರು; ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯಿಂದ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಡ್ಡ ಾರಿಗೆ ನಡಿಸುವರು.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನ
13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಎದು್ದನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಾಯಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ

ಅವರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಾ ಾತೋಟವನು್ನ (ಯೆಹೂದವನು್ನ) ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದಿ್ದೕರಿ;

ಬಡಜನರಿಂದ ನೀವು ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲು ನಿಮಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಬಡಜನರ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಉಜ್ಜಲು
ನಿಮಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ?” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

16ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ; “ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ವ ಾ್ಯರದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,
ಕುಡಿನೋಟ ಬೀರು ಾ್ತ, ಕುಲುಕಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು ಾ್ತ, ಾಲುಗೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಝಣಝಣಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”

17ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಅವರ ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರಿ ತಲೆಬೋ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ಅವರ ಾಲುಸರಗಳನು್ನ, ಸೂಯರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ
ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳನು್ನ, 19 ಕಿವಿ ೕಲೆಗಳನು್ನ, ಕೈಬಳೆಗಳನು್ನ, ಸೆರಗುವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ, 20 ರು ಾಲುಗಳನು್ನ,
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ, ಾಯಿತಿಗಳನು್ನ, 21 ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೂಗುತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 22 ಅವರ ನಯ ಾದ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ,
ಾಲುಗಳನು್ನ, ಕೈಚೀಲಗಳನು್ನ, 23 ಕೈಗನ್ನಡಿಗಳನು್ನ, ೕ ಾಕುಗಳನು್ನ, ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉದ್ದ ಾದ ಾಲುಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವು ಕೊಳೆತ ಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಅವರು
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ ಬದಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಂದ ಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು
ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿರುವವು; ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನೆ್ನೕ
ಧರಿಸುವರು. ಈಗ ಅವರು ಮುಖಗಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ದ ಬೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ಆದರೆ ಆಗ
ಅವರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟಕಲೆಗಳೇ ಇರುವವು.

25 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರೆ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿಯುವರು. 26 ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರು ಾಗ ರೋಧನವೂ ಶೋಕವೂ
ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು್ದದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮು ಸವರ್ವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರೋಧಿಸುವಳು.

4
1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ನಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ
ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಾವೇ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾವೇ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾವು ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡು. ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಸಿ (ಯೆಹೂದವು) ಬಹಳ ಚಂದ ಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳಿ ಾಗಿ ತುಂ ಾ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು. 3 ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವರು.

4 ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದತೀಪುರ್ನೀಡುವನು;ದಹಿಸುವ
ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವು ಾಗಿ
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸುವನು. ಹಗಲಲಿ್ಲ ಆತನು ಧೂಮಮೇಘವನೂ್ನ ಇರುಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ ಪ್ರ ಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಈ ಗುರುತುಗಳು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜನರ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೂ
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ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವುದು. 6ಈ ಹೊದಿಕೆಯು ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಂತಿರುವದು. ಅದು
ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಆ
ಹೊದಿಕೆಯು ರ ಸುವದು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟ

1ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನೂ್ನ ಆತನ ತೋಟವನೂ್ನ ಕುರಿತು ಗೀತೆ ಂದನು್ನ ಾಡುವೆ.

ಫಲವ ಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ.

2ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗೆದು ಹಸನು ಾಡಿದನು;
ಅದರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.

ತೋಟದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.

ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರುನೋಡತೊಡಗಿದನು.
ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.

3ಆಗ ಆತನು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ ೕಚಿಸಿರಿ.

4ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಬೇಕಿತು್ತ.
ಾನು ಾಡಬೇಕಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಾ್ರ ಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟತು.
ಹೀಗೆ ಆದದೆ್ದೕಕೆ?

5 “ ಾನೀಗ ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು:
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಕಿದ್ದ ಮುಳಿ್ಳನ ಬೇಲಿಯನು್ನ

ಕಿತು್ತ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ

ತುಳಿ ಾಟಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವೆನು.
6 ಾನು ಅದನು್ನ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಾರೂ ಲ ಸರು. ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಮುಳು್ಳಗಳೂಹಣಜಿಗಳೂಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವು.

ಅಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ೕಡಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ತೋಟವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯೇಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ನರಹತ್ಯವೇ.

ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ದೊರಕಿದು್ದ ಗೋ ಾಟವೇ.
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8 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಬೇರೆ ಾವುದಕೂ್ಕ ಸ್ಧಳ ಸಿಗದಂತೆ
ನೀವು ಹತಿ್ತರಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಇಡೀ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು. 9 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳಿವು. ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ಈಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಈಗ ಭವ್ಯ ಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಿವೆ,
ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರಿ ಾಗುವವು. 10ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಎಕರೆ ವಿ ಾಲ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾತ್ರವೇ ಾ್ರ ಾರಸವುದೊರಕುವದು. ಅನೇಕಚೀಲಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ ಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು.”
11 ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ಮದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹುಡು ಾಡುವಿರಿ. ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದು್ದ ಕುಡಿದು

ಮತ್ತ ಾಗುವಿರಿ. 12 ನೀವು ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಳಲುಗಳನೂ್ನ
ಾರಿಸು ಾ್ತ ನೃತ್ಯ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅನೇ ಾನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಈಗ

ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಅ ಾ ಾಸದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ನರಳುವರು. 14 ಬಳಿಕ ಅವರು ಸತು್ತ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗುವರು. ಾ ಾಳವು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”

15 ಆ ಜನರು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಾಡಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡುವರು. 16 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಉನ್ನತೋನ್ನತನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 17ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಬಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವವು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಗಳು ನಡೆ ಾಡುವವು.
18 ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಜನರು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಾಡಿಯನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು

ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 19ಅವರು, “ದೇವರು ಾನು ಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವುದನು್ನ
ಬೇಗನೇ ಾಡಿಮುಗಿಸಲಿ. ಆಗಏ ಾಗುವದೋ ನೋಡೋಣ. ಆತನ ೕಜನೆಬೇಗನೆ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ಬರಲಿ. ಆಗ ಆತನ ೕಜನೆ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

20 ಆ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಂದೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೆಂದೂ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸಿಹಿಯನು್ನ ಕಹಿಯೆಂದೂ
ಕಹಿಯನು್ನ ಸಿಹಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. 21 ಅವರು ಾವು ತುಂ ಾ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ ಾನಿಗಳೆಂದೂ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. 22 ಅವರು ಮದ್ಯವನು್ನ ಬೆರೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತರು; ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಾಡುವದಕೆ್ಕ
ಹೆಸ ಾದವರು. 23 ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಪ ಾಧಿಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು; ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ
ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೊರಕಲು ಅವರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡುಗ ಾಗುವವು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ತರಗೆಲೆಯೂ ಹುಲೂ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾಶ ಾಗುವರು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಸತು್ತ ಧೂ ಾಗುವ ಬೇರಿನಂತೆ ಾಶ ಾಗುವರು. ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹೋದ ಹೂವಿನ ಬೂದಿಯು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಪರಿಶುದ್ಧನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವರು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 25ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಮೇಲೆಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆಗ ಪವರ್ತಗಳೂ
ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು; ಹೆಣಗಳು ಕಸದಂತೆ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು. ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನ ಕೈಗಳುಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು
26 ಎದು್ದ ನೋಡು! ದೂರದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು

ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ ಆ ಜನರನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಶತು್ರಗಳು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಅವರು

ಬಹುವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 27 ಶತು್ರಗಳು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯು ಆಯುಧದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವರ ಾದರ ಗಳ ಾರವು ಎಂದಿಗೂ ತುಂ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 28 ವೈರಿಗಳ ಾಣಗಳು
ಬಹು ಹರಿತ ಾದದು್ದ. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಾಣವೆಸೆಯಲು ತ ಾ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ
ಾದಗಳು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ರಥಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಧೂಳಿನ ೕಡವೇ ಾರುವದು.
29ಶತು್ರಗಳುಆಭರ್ಟಿಸುವರು,ಆಆಭರ್ಟವು ಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಯಂತಿರುವುದು. ಶತು್ರಗಳು

ಹೂಂಕರಿಸು ಾ್ತ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಬಿಡುವರು. ಜನರು ಹೋ ಾಡಿ
ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಜರ್ನೆಯಿರುವುದು. ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನೆಲದ ಕಡೆ
ನೋಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಬರೇ ಕತ್ತಲೆಯೇ. ಆ ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕ ಾ್ಪಗಿಯೇ ಾಣುತ್ತದೆ.

6
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲುಯೆ ಾಯನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆ

1ಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು
ಅದು್ಭತವೂ ಉನ್ನತವೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ಉದ್ದ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯು
ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 2ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಸೆ ಾಫಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸುತ್ತ ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಆ ದೇವದೂತರು ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಉಳಿದ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ದೂತನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕರೆದು, “ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಗಳು
ಅಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಆಲಯವುಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

5 ಆಗ ಾನು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, “ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವಷು್ಟ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು

ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ, ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು”
ಎಂದೆನು.

6 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇತು್ತ. ಸೆ ಾಫಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಇಕು ್ಕಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ
ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾರಿಬಂದನು. 7ಆ ಸೆ ಾಫಿಯನು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ
ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದೂತನು, “ಇಗೋ, ಈ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ
ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋದವು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಪವು
ಅಳಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆತನು, “ ಾನು ಾರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿ? ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾರು ಹೋಗುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾನು, “ ಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರು: ‘ಸರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಆದರೆ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.’ 10 ಜನರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡು. ಜನರು ಾವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಾಡು. ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾವು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
* 6:7: ಅಳಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡ ಾಗಿದೆ.”
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ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆಗ ಾನು, “ಒಡೆಯನೇ, ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಗರಗಳು ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡು. ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು

ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಬೆಂ ಾ ಾಗುವ ತನಕ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಜನರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು. ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಜರ್ನ ಾದ

ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರುವವು. 13 ಆದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗದಷು್ಟ ಜನರು ಾತ್ರ
ಉಳಿಯುವರು. ಇವರು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದವರು. ಇವರು ಓಕ್ ಮರದಂತಿರುವರು. ಆ ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರ ಬುಡವು ಾಗೆಯೇ
ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಾಂಡದ ಬುಡವು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವದು ಮತು್ತ ಅದು ಪುನಃ
ಬೆಳೆಯುವುದು.

7
ಅ ಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸು್ಸ

1 ಆ ಾಜನು ೕ ಾವುನ ಮಗನು. ೕ ಾವುನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು. ರೆಚೀನ್ ಎಂಬವನು
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ರೆಮಲ್ಯನಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ರೆಚೀನ್ಮತು್ತ ಪೆಕಹ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

2 ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ (ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ. ಅರಸ ಾದ
ಆ ಾಜನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಹಿಡಿದವ ಾದರು.
ಅಡವಿಯಮರಗಳುಬಿರು ಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ತತ್ತರಿಸಿದರು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾರ್ ಾಶೂಬನೂ ಆ ಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಇದು ಅಗಸನ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.

4 “ಆ ಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ ಾಂತ ಾಗಿದು್ದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರು. ಭಯಪಡಬೇಡ. ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸುಟು್ಟಹೋದ
ಕೋಲಿನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ
ಹೊಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ರೆಚೀನ್, ಅ ಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಅವರು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ನಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಅವರು, “ ಾವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡೋಣ. ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಾಗ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ ಮತು್ತ ಟಾಬೇಲನ ಮಗನನು್ನ

ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಅರಸ ಾಗಿ ಾಡೋಣ ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.” ’ ”
7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು ನಡೆಯದು. ಅದು

ನೆರವೇರದು. 8ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ರೆಚೀನನು ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಸಮಯ ಅದು ನಡೆಯದು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
(ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಈಗ ಒಂದು ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನು್ನ ಅರವತೆದು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಒಂದು
ದೇಶ ಾಗಿರದು. 9 ಸ ಾಯರ್ವು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ
ಮಗನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ಅವರ ೕಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬದಿರಲಿ.”

ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್: ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ
10 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ. ನಿನಗೆ
ಾವ ಗುರುತನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊ. ಆ ಗುರುತು ಆಳ ಾದ ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಾದರೂ
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ಸರಿಯೇಅಥ ಾಉನ್ನತ ಾದಆ ಾಶದಿಂದಬಂದ ಗುರು ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನಗೆದಯ ಾಲಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಜನು, “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾನು ಾವ ಗುರುತನೂ್ನ ಕೇಳ ಾರೆ. ಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು
ಜನರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ನನ್ನ ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 14 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕೊಡುವನು:

ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಳು.
ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು.

15ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ
ಸರನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿನು್ನವನು.

16ಆಮಗುವು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗುವ ದಲೇ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ದೇಶಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ದೇಶ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು.
ನೀವೀಗ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

17“ಆದರೆನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆಆತನುನಿಮಗೆಸಂಕಟದ
ಾಲವನು್ನ ತಂದೊಡು್ಡವನು. ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದ ಸಮಯದ ಾ್ಲದ
ಸಂಕಂಟದಂತಿರುವುದು. ಆ ಸಂಕಟವು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಬರುವದು.
ದೇವರು ಏನು ಾಡುವನು? ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರ ಾಡುವನು.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನೊಣಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವನು. ಆ ನೊಣಗಳು ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ನದಿಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲವೆ. ಯೆಹೋವನು ದುಂಬಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವನು. ಆ ದುಂಬಿಗಳು ಈಗ ಅಶೂ್ಶರ್
ದೇಶದಲಿ್ಲವೆ. ಈ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು 19 ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಬಂಡೆಯ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಶಿಬಿರ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು. 20 ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದವರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು
ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯಂತೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೂದದತಲೆಕೂದಲನೂ್ನ
ಕೈ ಾಲುಗಳ ರೋಮವನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

21 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವನೇ ಆಗಲಿ ಹಸುವನೂ್ನ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಾಕಿ, 22 ಅವು ಕರೆಯುವ
ಾಲಿನಿಂದ ಸರನು್ನ ತಿನು್ನವನು; ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸರನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ
ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು. 23 ಒಂದು ಾವಿರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಿರುವ ತೋಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾ್ರ ಾಲತೆಯುಒಂದು ಾವಿರಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಷು್ಟ ಬೆಲೆ ಾಳುವಂಥ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆಅಂಥತೋಟಗಳು
ಹಣಜಿಗಳಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು. 24 ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದರಿಂದ
ಜನರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗ ಡನೆ ಸಂಚರಿಸುವರು. 25 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಶವು ಹಣಜಿಯಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವದು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳು
ಾತ್ರವೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ.”

8
ಅಶೂ್ಶರವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು

1 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ
ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆ: ‘ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ .’ ” (ಇದರಥರ್: “ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ, ಸೂರೆಗೆ
ಆತುರ.”)



ಯೆ ಾಯ 8:2 1048 ಯೆ ಾಯ 8:17

2 ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಾ ಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. (ಅವರು ಾರೆಂದರೆ,
ಾಜಕ ಾದಊರೀಯಮತು್ತ ಯೆಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್.) ಾನು ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ

ಇವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಆಮೇಲೆ ಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಲು,
ಆಕೆ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದಳು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ‘ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮಹೇರ್
ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಡು. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಆಮಗನು ಅ ಾ್ಪ, ಅ ಾ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ತೊಡಗುವ ದಲೇ ದೇವರು ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 6 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಈ
ಜನರು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ
ರೆಮಲ್ಯನಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 7ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತರುವೆನು. ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ರಭಸದ ಪ್ರ ಾಹದ
ನೀರಿನಂತೆ ಬರುವರು. ಅವರು ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಬರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವರು. 8 ಆ ನೀರು
ಹೊಳೆಯಿಂ ಾಚೆ ಬಂದುಯೆಹೂದದಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದು. ಆ ನೀರು ಏರು ಾ್ತಬಂದುಯೆಹೂದವನು್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕಮುಳುಗಿಸುವದು ಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವದು.

“ಇ ಾ್ಮನುವೇಲನೇ, ಈ ಜಲಪ್ರ ಾಹವು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹಬು್ಬ ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು.”

9ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

ದೂರದೇಶದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ರಣರಂಗಕಿ್ಕಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

10ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ೕಜನೆ ಾಕಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ೕಜನೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಆ ಕೊಡಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಾನು ಇತರರಂತೆ

ಇರ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನಗೆ, 12 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೇಡು ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದನು್ನ ನೀನು ನಂಬಬೇಡ. ಆ ಜನರು
ಭಯಪಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ.

13 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಕು. ಆತನನೆ್ನೕ ನೀನು ೌರವಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಭಯಪಡಬೇ ಾದದು್ದ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ. 14 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ೌರವಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಆತನು ನಿನಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕ ಾ್ಲಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ
ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಬಲೆ ಾಗಿರುವನು. 15ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಈ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳುವರು. ಅವರು ಬಿದು್ದ
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವರು; ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ೕ ಾನ ಾಗಿರಿಸು. ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಹೀಗೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ:

ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಯುತಿ್ತರುವೆನು.
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ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಾಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಲು ಆತನು ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವೆನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.

18 “ ಾನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ.”

19 ಕೆಲವರು, “ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. (ಕಣಿಹೇಳುವವರು ಾವು ಮಂತ್ರಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಪ ಗಳು
ಾಡುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಾಯಿಂದ ಾಡಿ ತಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತಿ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.) ಾನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಣಿಹೇಳುವವರೂ
ಬೇ ಾಳಿಕರೂ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸತ್ತವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಜೀವಿಸುವವರು ಸತ್ತವರನು್ನ
ಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು?” 20 ನೀವು ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು.

ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಪು ್ಪ ಆ ಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಿರಿ. ಬೇ ಾಳಿಕರಿಂದ,
ಕಣಿಹೇಳುವವರಿಂದಬರುವ ಆ ಗಳೇ ತಪು ್ಪ ಆ ಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಆ ತ ಾ್ಪದ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವೂ ಹಸಿವೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಬಳಲುವರು. ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಬೈಯುವರು
ಮತು್ತ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವರು. 22 ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು ಾಗ
ಕೇವಲ ಸಂಕಟಗಳೇ ಕುಗಿ್ಗಸುವ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಗಳೇ ಾಣಿಸುವವು. ಆ ದುಃಖವು ಅವರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

9
ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನ ಬರುವುದು

1 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ, ೕಡರ್ನಿನ
ಆಚೆಗಿರುವಸ್ಥಳಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಾಸಿಸುವಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನಮುಂದೆದೇವರು
ಮ ಾದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 2ಈಗ ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನು್ನ
ಅವರುನೋಡುವರು. ಅವರಿರುವಸ್ಥಳವುಮರಣದಸ್ಥಳದಂತೆಅಂಧ ಾರದಿಂದತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆದೊಡ್ಡ
ಬೆಳಕು ಅವರಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು.

3ದೇವರೇ,ಆದೇಶವನು್ನ ನೀನುಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆ. ನೀನುಆಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅದು ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲರುವ ಸಂತಸದಂತೆಯೂಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ
ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾಲುದೊರೆ ಾಗಉಂಟಾಗುವಸಂತಸದಂತೆಯೂಇರುವುದು. 4 ಾಕೆಂದರೆಅವರಮೇಲಿದ್ದ
ಾರವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲಿದ್ದ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಾಕುವೆ;
ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಆ ಸಮಯವು ನೀನು
ಮಿ ಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯದಂತಿರುವದು.

5 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾದರ ಯನೂ್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು; ರಕ್ತದ
ಕಲೆಯಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಮವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವದು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕ ಾಗುವದು. 6 ವಿಶೇಷ ಾದ ಗಂಡುಮಗುವು ಜನಿಸಿ ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು. ದೇವರು
ನಮಗೊಬ್ಬ ವರದಮಗನನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಈವರದಮಗನು ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗುವನು. ಆತನ ಹೆಸರು “ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ನು, ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ
ದೇವರು, ನಿತ್ಯ ಾದ ತಂದೆ, ಸ ಾ ಾನದ ಪ್ರಭುವು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಇರುವದು. 7 ಆತನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನವೂ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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ಈ ಅರಸನು ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಾಜ್ಯ ಾಳುವನು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ
ಜನರಮೇಲೆಬಲ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ. ಆತನಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು ಬಲ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಾರಣ.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸುವನು
8 ಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ, ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಈ ಆ ಯು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುವುದು. 9ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲರುವ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ)
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ, ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರೂ, ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಬಹು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 10 “ಈ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳು

ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಅದನು್ನ ಬಲ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟವೆವು.
ಈ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಮರಗಳು ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡುವೆವು. ಆ
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.”

11 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು.
ಯೆಹೋವನು ರೆಚೀನನವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಎಬಿ್ಬಸುವನು. 12ಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ
ಅ ಾಮ್ಯರನೂ್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ ಕರೆತರುವನು. ಆ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಇನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

13ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಬರುವದಿಲ್ಲ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವರು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ತಲೆಯನೂ್ನ ಾಲವನೂ್ನ ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮರದ ಾಂಡವನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವನು. 15ತಲೆಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರುಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು.
ಾಲವೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು.
16 ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುವ ಾಯಕರು ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು. 17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರಿಗೆ ದೇವರು
ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಇರುವನು;ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
18 ದುಷ್ಟತನವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಟ್ಟ ದಲು ಬೆಂಕಿಯು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು. ಅನಂತರ ಬೆಂಕಿಯು ಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ದೆಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಕೊನೆಗದು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲವೂಹೊಗೆ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು.

19 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವದು. ಆ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ರ ಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ.
20 ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಹಸಿವೆಯನು್ನ
ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ ತಿನು್ನವರು; ಆದರೆ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರವನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. 21 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಮನಸೆ್ಸ ಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಯೆಹೂದದೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಶಿ ಸಲು

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

10
1 ಕೆಟ್ಟ ನಿಯಮವನು್ನ ಬರೆಯುವ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆ ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ

ಕಷ್ಟ ಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ಬಡಜನರ ಹಕ್ಕನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. ಜನರು ವಿಧವೆಯರಿಂದಲೂ ಅ ಾಥರಿಂದಲೂ ಹಣ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವರು.

3 ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ?
ದೂರದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಶನವು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ
ನಿಮ್ಮಧನ ಾಶಿಯೂನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರವು. 4ನೀವುಕೈದಿಗಳಂತೆತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಿರಿ,ಸತ್ತಹೆಣಗಳಂತೆನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೂ್ನ ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅಶೂ್ಶರದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರು ನಿಯಂತಿ್ರಸು ಾ್ತನೆ
5 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: “ ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಬೆತ್ತವನು್ನ ಹೇಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನೋ
ಾಗೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. 6 ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು. ಅಶೂ್ಶರವು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಗೆ ಬೀದಿಯ
ಧೂಳಿನಂ ಾಗುವದು.

7 “ಆದರೆ ಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು. ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಾನು
ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಧನವೆಂದು ಗೊತಿ್ತರದು. ಅನೇ ಾನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಅಶೂ್ಶರವು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 8ಅಶೂ್ಶರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
‘ನನ್ನ ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ಾಜರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. 9 ಕಲೊ್ನೕ ನಗರವು ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಾಗೆ ಇರುವದು. ಹ ಾತ್
ನಗರವು ಅಪರ್ದ್ ನಗರದಂತಿರುವದು. ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣವು ದಮಸ್ಕದಂತಿರುವದು. 10 ಾನು ಆ
ದುಷ್ಟ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು, ಈಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ. 11 ಾನು
ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ. ಈಗ ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ ಜನರು
ಾಡಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.’ ”
12 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ಾಡಿ ತೀರಿಸುವನು. ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು

ಬಹಳ ಾಗಿಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಗವರ್ವುಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

13ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನದಿಂದಲೂ
ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ ಾನು ಅನೇಕ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುಮ ಾವೀರ ಾಗಿರುವೆ. 14ಒಬ್ಬನುಹಕಿ್ಕಯಗೂಡಿನಿಂದ ಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವಂತೆ
ಾನು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಾವ ಭದ್ರತೆಯನೂ್ನ
ಾಡದೆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗುವದು, ರೆಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ, ಾಯಿದೆರೆದು, ಕಿಚುಗುಟಿ್ಟ ಟೆ್ಟಯನು್ನ

ಶತು್ರವಿನಿಂದ ರ ಸಲು ಅದು ಗೂಡಿನಲಿ್ಲರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಟೆ್ಟಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರನು್ನ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.”

15 ಕೊಡಲಿಯು ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಗರಗಸವು ಅದನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರವು ಾನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ,
ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ನೆನಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆತ್ತವು, ತನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿದು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಶಿ ಸುವವನಿಗಿಂತ ಾನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ್ರಮುಖನೂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಇದು. 16 ಾನು
ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಜನವೆಂದು ಅಶೂ್ಶರವು ನೆನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ
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ಹೇಗೆ ಕೃಶ ಾಗು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶರವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಬಲಹೀನ ಾಗುವನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಮಹಿ ಾಪ್ರ ಾವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. ಬೆಂಕಿಯು ಸವರ್ವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಇರುವದು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೆಳಕು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ದಲು ಹಣಜಿ ಕಸಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನಿರುವನು.
18 ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು.
ಕೊನೆಗೆ ಜನರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಶ ಾಗುವುದು. ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡು ಾಗ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು. ಅಶೂ್ಶರವು ಗೆದ್ದಲುಹುಳ ತಿಂದ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಯಂತಿರುವದು.

19ಆಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ, ಒಂದು ಮಗು ಎಣಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಷು್ಟ ಮರಗಳಿರುವವು.
20ಆಗ ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು, ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ

ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
21 ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅನುಸರಿಸತೊಡಗುವರು.

22ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಬಹಳವಿರುವರು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಉಳಿದು ಕತರ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಆ ಜನರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನಿನ್ನ ದೇಶವು
ಾಶ ಾಗುವದು. ದೇಶವು ಾಶ ಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವು
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು. ಅದು ದಡತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು. 23 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಒಡೆಯನೂ ಆದಯೆಹೋವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂಈದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ, ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸಿದಂತೆ ಇವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವನು. ಅವನ ಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ
ಹೊಡೆದಂತೆ ಇರುವದು. 25 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಿಟು್ಟ ತಣ್ಣ ಾಗುವದು. ಅಶೂ್ಶರವು
ಾಕಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನೆಂದು ಾನು ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆನು.”
26ಆ ಬಳಿಕ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಓರೇಬ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಿದನೋ ಾಗೆಯೇ
ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಆತನು
ಕೋಲನೆ್ನತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರನಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಬಿಡಿಸುವನು.

27ಅಶೂ್ಶರವುನಿಮಗೆಸಂಕಟವನು್ನಉಂಟು ಾಡುವದು. ಅದು ನಿಮಗೆನಿತ್ಯವೂಹೊರುವ ಾರ ಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ ಾಕುವದು. ಆದರೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವದು.
ಅದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮುತಿ್ತತು
28 ಸೈನಿಕರು ಅ ಾ್ಯಥಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿಗೊ್ರೕನನು್ನ ಾದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಮಿ ಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ

ಉಪಕರಣಗಳನಿ್ನಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. 29 ಸೈನಿಕರು ಾಬರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟು ಾ್ತರೆ. ಗೆಬ
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು. ಆಗ ಾ ಾವು ಭಯಪಡುವದು. ೌಲನ ಗಿಬೆಯದ ಜನರು ಪ ಾಯನ
ಾಡುವರು.
30 ಾತ್ ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ನವರೇ, ಚೀ ಾಡಿರಿ! ಲಯೆಷವೇ, ಕಿವಿಗೊಡು. ಅ ಾತೋತೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಡು!

31ಮದೆ್ಮೕ ಾದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಗೇಬೀಮಿನ ಜನರು ಅವಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಈ ದಿವಸ
ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ತಂಗುವದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವರ್ತ ಾಗಿರುವ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸೈನ್ಯವು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

33 ನಮ್ಮ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರವನು್ನ (ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ)
ಕಡಿದು ಾಕುವದನು್ನ ನೋಡು! ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆತನು ಮ ಾವೀರರೂ ದೊಡ್ಡಜನರೂ ಎನ್ನದೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು. ಇನು್ನಮೇಲೆ ಅವರು ಮ ಾಜನರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡರು. 34ಯೆಹೋವನು
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ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅಡವಿಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ ಉನ್ನತ ಮರಗಳು (ಪ್ರಮುಖರು)
ಉರುಳಿಬೀಳುವವು.

11
ಸ ಾ ಾನದ ಅರಸನು ಬರುವನು

1 ಇಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು. ಆ ಕೊಂಬೆಯು ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ
ಬೆಳೆಯುವುದು. 2 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಆತನಲಿ್ಲದು್ದ, ಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮತು್ತ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವದು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ೌರವಿಸಲು ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಸ ಾಯಿಸುವುದು. 3ಆತನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ; ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರ

ಆ ಾರದಮೇಲೂಅಲ್ಲ. 4-5ಆತನುಬಡಜನರಿಗೆಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದೆ ಾ್ಯಯ ಾದತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನು,
ದೇಶದ ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ ಶಿ ಸುವನು. ದುಷ್ಟರಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. ಾ್ಯಯವೇ
ಆತನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೇ ಆತನಿಗೆ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟ ಾಗಿವೆ.

6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳು ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುವವು.
ಚಿರತೆಯು ಆಡಿನ ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವದು. ಕರುಗಳು, ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗು ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು. 7 ದನಗಳೂ
ಕರಡಿಗಳೂ ತೆ ಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಾನಿ ಾಡದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು. ಸಿಂಹಗಳು ದನಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವವು. ಾವುಗಳು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಾನಿ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 8ಮಗುವು ಾಗರ ಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಬಳಿ ಆಡು ಾ್ತ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಕೈ ಾಕುವದು.
9 ಾರೂಪರಸ್ಪರ ಾನಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲನಜನರುವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು

ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಅರಿತಿರುವರು. ಾಗರದಲಿ್ಲ
ನೀರು ತುಂಬಿದಂತೆ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯವೆಂಬ ಾನದಿಂದ ತುಂಬುವದು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಷಯನ ವಂಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹುಟು್ಟವನು. ಆತನು ಒಂದು
ಧ್ಜಜದಂತಿರುವನು. ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳುಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದುಈಧ ್ವಜವು ತೋರಿಸುವುದು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವರು. ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ತುಂಬುವದು

11ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಎರಡನೆ ಾರಿ ಕೈಚಾಚಿ,ಉಳಿದತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಇವರು ಅಶೂ್ಶರ, ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್್ಟ, ದ ಣ ಈಜಿಪ್್ಟ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯ, ಏ ಾಮ್, ಾಬಿಲೋನಿಯ, ಹ ಾಥ್
ಮತು್ತ ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು. 12 ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತು್ತವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕ ಾ್ಡಯ ಾಗಿ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುವನು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ವೈರಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಯೆಹೂದವು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಟು್ಟಸೇರಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಂತೆ ಈ ಎರಡು ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿರುವವು.
ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿಪೂವರ್ದ ಜನರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳು
ಏದೋಮನು್ನ, ೕ ಾಬನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವು.

15 ಯೆಹೋವನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚುವನು. ಆತನು ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವನು.
ಆಗ ಅದು ಏಳು ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗ ಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಆ ನದಿಗಳು ಆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ
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ಕೆರಗ ಂದಿಗೆ ಾಟಬಹುದು. 16 ಅಳಿದುಳಿದ ದೇವಜನರು ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಲು ಒಂದು
ಾಗರ್ವಿರುವದು. ಅದು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಾಲದಂತಿರುವುದು.

12
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರದ ಾಡು

1ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೀಗೆನು್ನವೆ:
“ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆ!
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು.
2ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಭಯಪಡೆನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವೆನು.”

3ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಆಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವೆ.

4ಆಗ ನೀನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾರಿರಿ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತವೆಂದು ಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

5ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಇಡೀ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾರಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿ.

6ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

13
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ಆ ೕಚನಮಗ ಾದಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೊರೆತ ದೈವಸಂದೇಶ:

2 “ಬೋಳುಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ.
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ;

ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿರಿ;
ಾ್ವರಗಳಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

3 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಉ ಾ್ಸಹ ಾಲಿಗ ಾದ ನನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
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4 “ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

5ಯೆಹೋವನೂ ಆ ಸೈನ್ಯವೂ ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ದಿಗಂತದ ಆಚೆಯಿಂದ ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವದಕೋಸ ್ಕರಯೆಹೋವನು ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
ಈ ಸೈನ್ಯವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದು.”

6ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರಿ, ರೋಧಿಸಿರಿ. ವೈರಿಯು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವಸಮಯವುಬರುತ್ತದೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದದೇವರುಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
7 ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಭಯದಿಂದ ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು. 8 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಭಯಪೀಡಿತ ಾಗುವರು. ಾತನೆವೇದನೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವವು. ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ
ನರಳುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವದು; ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಕೆಂಪ ಾಗುವವು. ಭಯದ ಮುಖವು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರ ತೀಪುರ್
9 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು

ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವನು; ದುಷ್ಟಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡುವನು. 10 ಆ ಾಶವು ಕತ್ತ ಾಗುವದು; ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷ ಾ್ರದಿಗಳು ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.
11 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾನು ಕೆಡುಕನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಅಹಂ ಾರಿಗಳುಗವರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ಕೀಳುಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 12 ಬಂ ಾರವು ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಅಪರೂಪ ಾಗಿ ದೊರಕುವದೋ, ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನರು ಉಳಿಯುವದರಿಂದ
ಅವರು ನೋಡಸಿಗುವದೇ ಅಪರೂಪ. ಅಂಥವರು ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವರು. 13 ನನ್ನ
ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸುವೆನು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು.

14ಆಗ ಾಯಗೊಂಡಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಾಬಿಲೋನುಓಡಿಹೋಗುವದು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಓಡುವನು.
15 ಆದರೆ ಶತು್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಶತು್ರವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವನು. 16 ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು; ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಡೆದು ಾಯಿಸುವರು.

17 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಮೇದ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಮುತು್ತವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಮೇದ್ಯರ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಸುರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಸೈನಿಕರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಯುವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವರು. ಶಿಶುಗಳಿಗೂ
ದಯೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ;ಮಕ್ಕಳಿಗೆಕರುಣೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಾಬಿಲೋನುಸೊದೋಮ್ಗೊ ೕರಗಳಂತೆ
ಾಶ ಾಗುವದು. ದೇವರೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವನು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿಯದು.
“ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಾಬಿಲೋನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ. ಾಬಿಲೋನಿಯರು ತಮ್ಮ ನಗರದ

ಬಗೆ್ಗ ತುಂ ಾ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಂದರ ಾಗಿರದು. ಮುಂದಿನ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ, ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸರು. ಅರಬಿ್ಬಯರು ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಕುವದಿಲ್ಲ. ಕುರುಬರು
ತಮ್ಮ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 21 ಅಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು
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ಾತ್ರವೇ ಾಸಿಸುವವು. ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಬೆಗಳು ಮತು್ತ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ಾಸ ಾಡುವವು. ಾಡುಮೇಕೆಗಳು ಮನೆ ಳಗೆ
ಆಡುವವು. 22 ಾಡು ಾಯಿ ಮತು್ತ ತೋಳಗಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಭವ್ಯಭವನಗ ಳಗಿಂದ ಅರಚುವವು.
ಾಬಿಲೋನ್ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. ಅದರಪೂಣರ್ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಹೊತು್ತ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.”

14
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

1ಮುಂದಿನದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಮೇಲೆಮತೆ್ತ ಪಿ್ರೕತಿತೋರುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಮತೆ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆರಿಸುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು. ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರುಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಂಶದವ ಾಗುವರು.
ಅದು ಾಕೋಬನ ವಂಶ. 2 ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವರು. ಆ
ಪರಜ ಾಂಗಗಳ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಆ
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಆಳುವರು. 3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೀವುಗು ಾಮ ಾಗಿರು ಾಗಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹಿಂಸಿಸಿದರು; ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು
ಆ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡುವನು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಕುರಿತು ಾಡು
4ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುವಿರಿ:

ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಾ್ನಳು ಾಗ ಬಹಳ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆಈಗ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು.

5ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ ಅರಸನ ಾಜದಂಡವನೂ್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.
ಅವನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.

6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿದನು.
ಹೊಡೆಯುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಆ ದುಷ್ಟ ಅರಸನು ಜನರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಆಳಿದನು.
ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

7ಆದರೆಈಗ ಇಡೀ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಇದೆ. ಾಜ್ಯವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದೆ.
ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.

8ನೀನು ದುಷ್ಟ ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದ,
ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂತು.

ತು ಾಯಿಮರಗಳೂ
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೂಹಷರ್ಗೊಂಡಿವೆ.

ಆಮರಗಳುಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತವೆ: ಅರಸನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದನು.
ಈಗ ಅರಸನೇಉರುಳಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ಅವನುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ.

9ನೀನು ಬರುವದರಿಂದಮರಣದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ನರಕವುಉ ಾ್ಸಹಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಳವು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆ.
ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾಳವು ಾಡುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

10 “ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸತ್ತ ಶರೀರ ಾಗಿರುವೆ.
ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಗಿರುವೆ”
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ಎಂದು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
11ನಿನ್ನ ಜಂಬವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಾರದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾರಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ
ಶರೀರವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಾಸಿಗೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅವುಗಳಮೇಲೆಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು.

12ನೀನು ಉದಯನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಇರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು.
ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

13ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,
“ ಾನು ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.
ಾನು ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
ಾನು ಜಾ ೕನ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಆ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು.

14 ಾನು ಉನ್ನತ ಮೇಘಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಏರಿ
ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ.

15ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ.
ಮರಣಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ನೀನು ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ.

16ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವರು.
ನೀನು ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಹೆಣವೆಂದು ತಿಳಿದು,

“ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾಭೀತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದವನು ಇವನೋ?
17ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂ ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನು ಇವನೋ?

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಅವರನು್ನಮನೆಗಳಿಗೆಬಿಡದೆಇದ್ದವನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
18ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅರಸನು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಾಲ ಾದನು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ ಾಧಿ ಇರುವದು.
19ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ಅರಸ ಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

ಮರದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರು ಅವನಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವರು.
ಈಗ ನೀನು ಾ ಾರಣ ಹೆಣದಂತೆ ಇರುವೆ.

ಸ ಾಧಿಯಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
20ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಸತು್ತಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಸ ಾಧಿ ಇದೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ ಾರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೀನೇ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನೆ್ನೕ ಾಯಿಸಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಾಶ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾಗದು.

21ಅವನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರ ತಂದೆಯದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ.

ಅವನಮಕ್ಕಳು ದೇಶವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸ ಾರರು.
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22 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮರಿಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು”ಯೆಹೋವನೇ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
23 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಸಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ

ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜವುಗು ನೆಲ ಾಗಿರುವುದು. ‘ ಾಶನವೆಂಬ ರಕೆಯಿಂದ’ ಅದನು್ನ
ಗುಡಿಸುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು

24 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ ಾನು ೕಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
25 ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಜನ ಮೇಲೆ
ತುಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಾಡುವೆನು. ಆ ಾಜನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವರ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ ನೊಗವು ಯೆಹೂದದ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು. 26 ಹೀಗೆ
ಾಡಲು ಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ೕಜನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ

ಭುಜಬಲದಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”
27 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ

ದಂಡಿಸಲು ಆತನು ಕೈಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಗ ಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ

28ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಸತ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು:
29ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದೇಶವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದಅರಸನು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ

ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನ ಾಜ್ಯ ಾರವು ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅರಸನ
ಮಗನು ಾಜ್ಯ ಾಳುವನು. ಒಂದು ಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಭಯಂಕರ ಾವನು್ನ ಹೆರುವಂತೆ ಅದು ಇರುವದು.
ಈ ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ವೇಗ ಾದ ಮತು್ತ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಾ ಾಗುವನು. 30 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಬಡಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿಊಟ ಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ನನ್ನ ಬಡಜನರು
ಾ ಾಗಿ ಮಲಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು.

31ಮ ಾ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ ಜನರೇ, ಕೂ ಾಡಿರಿ!

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

ಇಗೋ,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಧೂಳು ಏಳುತಿ್ತದೆ.
ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ವೀರರು.
32ಆ ಸೈನ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವು ಏನಿರಬಹುದು?

“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಬಡಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

15
ೕ ಾಬಿನ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ

1ಇದು ೕ ಾಬನು್ನ ಕುರಿತ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:
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ಒಂದು ಾತಿ್ರ ೕ ಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸೈನ್ಯವು ಸೂರೆ ಾಡಿತು.
ಆ ಾತಿ್ರ ನಗರವು ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಸೈನ್ಯವು ೕ ಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿತು.
ಆ ಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

2ಅರಸನ ಪರಿ ಾರದವರು ಮತು್ತ ದೀಬೋನಿನ ಜನರುಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದುಃಖಿಸಲು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ನೆಬೋಮತು್ತ ಮೇದೆಬದವರಿ ಾಗಿ ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳನೂ್ನ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
3 ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಮನೆಯಚಾವಣಿಯಮೇಲೂ ಬೀದಿಗಳಲೂ್ಲ

ಜನರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
4ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ದೂರದಲಿ್ಲರುವಯಹಜ್ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಅವರ ರೋಧನವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈನಿಕರೂ ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

5 ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಮರುಗುತಿ್ತದೆ.
ಜನರುಸುರಕ್ಷತೆ ಾಗಿಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರುಬಹುದೂರವಿರುವಚೋಯರಿಗೆಓಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡು ಾ್ತರೆ.

ಪವರ್ತ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಲೂಹೀಥ್ ಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರು ಅಳು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಹೊರೊನಯಿಮಿಗೆಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜನರು ೕ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ಆದರೆ ನಿಮಿ್ರೕಮ್ಹಳ್ಳವು ಒಣಗಿಹೋಗಿಮರುಭೂಮಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
ಹಸಿಹುಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಡಿವೆ;
ಸಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತಿ್ತವೆ;
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿರು ಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

7ಆದ ಾರಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ೕ ಾಬನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಾ್ಲರ್ ಹೊಳೆಯಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗಡಿ ಾಟುವರು.

8 ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಳುವ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಗ್ಲಯಿಮಿನಲೂ್ಲ ಜನರು ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಜನರು
ರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

9ದೀ ೕನಿನ ನೀರು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ದೀ ೕನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸಲು ಾನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

16
1 ನೀವು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸೇಲದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ

ಮರುಭೂಮಿಯಮೂಲಕ ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾತೆರ್ಯಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

2 ೕ ಾಬಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.
ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಓಡುವರು.
ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪ ಮರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.

3ಅವರು, “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ!
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ಾವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿರಿ.

ನಮ್ಮನು್ನ ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದ ನೆರಳು ಾ ಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿರಿ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ,
ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ.

4ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ೕ ಾಬಿನ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ.
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ದರೋಡೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವದು.
ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
5ಆಗ ಹೊಸ ಅರಸನು ಬರುವನು.

ಆತನು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಪಿ್ರೕತಿದಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿರುವನು.
ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿರುವದು.

6 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರೂ
ಜಂಬದವರೂ ಎಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಇವರು ಹಿಂಸಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಬ ಾಯಿ ಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬ ಾಯಿ ಕೇವಲ ಾತುಗಳಷೆ್ಟೕ.

7 ಆ ಜಂಬದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ಇಡೀ ೕ ಾಬ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳ ಾಗುವದು. ೕ ಾಬಿನ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅಳುವರು.

ಜನರು ತಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಬೇಕು ಎನು್ನ ಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ತಿಂಡಿ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅನು್ನವರು.

8ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ತೋಟಗಳುಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಫಲಿಸ ಾರದ ಾರಣ ಜನರು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವರು.
ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಯೆಜೆ್ಜೕರಿನಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು.

9 ಾ್ರ ಾಫಲವು ಾಶ ಾಗಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನುಯೆಜೆ್ಜೕರ್ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುವೆನು.

ಸುಗಿ್ಗ ಇಲ್ಲದಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆಯಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಳುವೆನು.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಹಣು್ಣಗಳಿರದು;
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯೂ ಇರದು.

10 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಯನ ಾಗಲಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಗಲಿ ಇರದು.
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತಸಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ಾ್ರ ಯ ಹಣು್ಣಗಳು ರಸ ತೆಗೆಯಲು ಪಕ್ವ ಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ.

11 ಾನು ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ತುಂ ಾ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿ ಾಗಿಯೂ ತುಂ ಾ
ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.

ಈನಗರಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
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12 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವರು.
ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ

ಾ್ರಥಿರ್ಸಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

13 ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನೇಕ ಾರಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ಈಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಇನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಕೂಲಿ ಾರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆಎ ಾ್ಲ ಜನರುಮತು್ತ ಅವರು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವಸು್ತಗಳುಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪಮಂದಿ
ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಮಂದಿಉಳಿಯರು.”

17
ಅ ಾಮ್ಯರ ಕುರಿತು ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಇದು ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ದಮಸ್ಕವುಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಾಶ ಾಗುವದು.
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾತ್ರವೇ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವವು.

2ಅರೋಯೇರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಗರಗಳನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ಆ ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆಗಳು ತಿರು ಾಡುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

3 ಕೋಟೆಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಸ ಾರ್ರವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವದು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆದಂತೆಯೇ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ಆಗುವದು.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಾಸಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

4 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬಿನ ಸಂಪತೆ್ತ ಾ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಾಕೋಬನು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿಯೂ ತೆಳು ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

5 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾನ್ಯದ ಸುಗಿ್ಗಯಂತಿರುವದು. ಕೆಲಸ ಾರರು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವರು.

6 “ಆ ಸಮಯವು ಆಲೀವ್ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಜನರು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇರುವುದು. ಆಲೀವ್
ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯಿಗಳು ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು. ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲೆ್ಕ ೖದು ಾಯಿಗಳು ಉಳಿಯುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ನಗರಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯೂ ಇರುವುದು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

7 ಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ನೋಡುತ್ತವೆ. 8 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ, ಾವು ಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿಗೆ, ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು
ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆಅಡವಿಗಳಂತೆಯೂಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ
ಇದ್ದ ೕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ
ಅಲಿ್ಲಯನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವುಮತೆ್ತ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವದು.
10 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೂರದ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಂದಿರಿ. ಅದನು್ನ ನೀವು ನೆಟ್ಟರೂ ಅವು

ಚಿಗುರುವದಿಲ್ಲ. 11ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಾಡುವಿರಿ. ಮರುದಿವಸ
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ಅದು ಚಿಗುರುವದು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳೆ ಾ್ಲ ರೋಗದಿಂದ
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವು.

12ಇಗೋ! ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ರೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಶಬ್ದವು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಿದೆ.
13ದೇವರು ಗದರಿಸಿ ಾಗ

ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಆ ಜನರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು;

ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಹಣಜಿಗಳಂತಿರುವರು.
14ಆ ಾತಿ್ರ ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಬೆಳ ಾಗುವದರೊಳಗೆ ಏನೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದು.

18
ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೆ ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಝೇಂ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಆ ದೇಶದವರು ಬೆಂಡಿನ
ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಕಳುಹಿಸುವರು.

ವೇಗವುಳ್ಳ ದೂತರೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿಯೂ
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರುಉನ್ನತ ಾದ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯ ಜ ಾಂಗ.
ಅವರ ಜ ಾಂಗವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ ಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವದನು್ನ ನೋಡುವರು.

3ಪವರ್ತದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವೇರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸುತ್ತದೋ
ಾಗೆಯೇ ಜನರು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.

ಲೋಕದೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆಉನ್ನತ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯು ಳಗುವುದು
ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೋ ಾಗೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವೀ ಸುವೆನು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರು ವಿಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯ
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾಗಿರುವದು; ಮಳೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವದು. 5 ಆಗ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ನಡೆಯುವದು. ಅದು ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳುವ ಾಲದ ನಂತರ
ನಡೆಯುವದು. ಹೊಸ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು ಚಿಗುರು ಾ್ತ ಬೆಳೆಯುವವು. ಆದರೆ ಅವು ಫಲಕೊಡುವದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಾಕುವರು. ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ವೈರಿಗಳು

ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. 6 ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡವಿಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟದಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೂ
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ತಿನ್ನಲು ಬಿಡುವರು. ಪ ಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ; ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”
7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಣಿಕೆಯು ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು.

ಆ ಾಣಿಕೆಯು ಉನ್ನತ ಾಗಿರುವ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರಿಂದ ಬರುವದು. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಈ
ಉನ್ನತ ಾದಈಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೆದರುವರು. ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಜ ಾಂಗವುಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ ಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೋವನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರುವರು.

19
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ: ಯೆಹೋವನು ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುವ
ೕಡದೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ

ಹೆದರಿ ನಡುಗುವವು. ಈಜಿಪು ್ಟ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ದೇಶ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಧೈಯರ್ ಮೇಣದಂತೆ
ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

2 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಳಜಗಳವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಾಡುವರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಾಡುವರು.
ನಗರವು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವದು. ಒಂದು ಾಷ್ಟ ್ರವು ಇನೊ್ನಂದು ಾಷ್ಟ ್ರದೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವದು. 3ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಉಂಟಾಗುವದು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಬಳಿಗೂ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಾವ ಸಲಹೆಗಳೂ ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ
ಬರುವದಿಲ್ಲ.” 4 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಬಲಿಷ್ಠ ಒಡೆಯನು ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು.”

5 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು. ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಾಗುವದು. 6 ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳಿಂದ
ದು ಾರ್ಸನೆ ಹೊರಡುವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಲಿವೆಗಳುಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತವೆ; ಜಲಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
7 ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವವು. ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವಮರಗಳೂಒಣಗಿಹೋಗುವವು.

8ಬೆಸ್ತರೂಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರೂ ನೈಲ್ ನದಿಯನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಅಳುವರು.
ಅವರು ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 9 ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನೇಯುವವರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ನದಿ ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾರಿನ ಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆಯದೆಇರುವದರಿಂದಲೂಅವರಿಗೆಬಟೆ್ಟ ನೇಯಲು ಾರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 10ನೀರನು್ನ ಉಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಜನರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11ಚೋಯನಿನ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಫರೋಹನ “ ಾನಿಗ ಾದ ಸಲಹೆ ಾರರು”
ತಪು ್ಪ ಸಲಹೆ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಾವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ ಾಜವಂಶದವರೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ಾವು ನೆನಸುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಲ್ಲ. 12 ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಡಿರುವ ೕಜನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ದಲು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

13 ಚೋಯನಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು ೕಸಹೋದರು. ನೋಫಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಕರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. 14 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಯಕರನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವೂ ತ ಾ್ಪದದೆ್ದೕ. ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವರಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹೊರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 15 ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಾಡ ಾಗದು. (ಈ ಾಯಕರುಗಳು “ತಲೆಯೂ
ಾಲವೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆ; “ಮರದ ಕೊಂಬೆಯೂ ಾಂಡವೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.)
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16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರಂತಿರುವರು. ಅವರು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ತನ್ನ ಕೈಯನೆ್ನತು್ತವನು.
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಹೋಗುವರು. 17 ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರೂ
ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೂದದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಾಗ ಭಯಪಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ

ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವವು. ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಹೆಸರು “ ಾಶನದ ನಗರ.” ಆ ಜನರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವರು.

19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರುವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ಇರುವದು. 20 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಜನರು ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ಸ ಾಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಲೂ
ಾ ಾಡಲೂ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಶೋಷಿತ ಾದವರನು್ನ
ಸಂರ ಸುವನು.

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು. 22ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆಮೇಲೆ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೆ ಹೆ ಾ್ದರಿ ಇರುವುದು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದವರು

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅಶೂ್ಶರದವರೊಟಿ್ಟಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುವರು. 24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಅಶೂ್ಶರ ಮತು್ತ ಈಜಿಪು ್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಯಂತಿ್ರಸುವರು. ಇದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಾಗಿರುವದು. 25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು, “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ನನ್ನವನು; ಅಶೂ್ಶರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ವಸ . ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು” ಎನು್ನವನು.

20
ಅಶೂ್ಶರವುಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಇಥಿ ೕಪ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವದು

1 ಸಗೋರ್ನ್ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತ ಾರ್ನನು್ನ ಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತ ಾರ್ನ್ ಎಂಬವನು ಅಷೊ್ಡೕದ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಾತ ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ಾದರ ಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಬಿಡು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾಗಯೆ ಾಯನು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು. ಯೆ ಾಯನು
ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಡಡಿದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ,
ಾದರ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ. 4ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಈಜಿಪ್ಟನೂ್ನ ಇಥಿ ೕಪ್ಯವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವನು. ಅಶೂ್ಶರವು ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗುವದು. ವೃದ್ಧರೂ ಾಲಕರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ
ಇರುವರು. ಅವರು ಪೂಣರ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಾಚಿಕೆಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು. 5ಜನರು
ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೋಡುವರು. ಅವರು ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿದವರು ಈಗ ಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು” ಎನು್ನವನು.

6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು: “ಆ ದೇಶದವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವರೆಂದು ಅವರನು್ನ ನಂಬಿದೆವು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾವು ಅವರ
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ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ದೇಶದವರು ಸೋತು ಹೋಗಿ ವೈರಿವಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ
ಾವು ಾ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?”

21
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ಸಮುದ್ರದಮರುಭೂಮಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ:

ನೆಗೆವ್ಮೂಲಕ ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ
ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬರುವನು.

2ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಯನು್ನ ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಏಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಏ ಾಮೇ, ಹೋಗಿ ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು.
ಮೇದ್ಯವೇ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸು.
ಆ ನಗರದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾನು ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು.

3 ಾನು ಆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಭಯಪೀಡಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ನೋಯುತಿ್ತದೆ. ಆ ನೋವು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿದೆ.

ಾನು ಕೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿವೆ;
ಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆನಂದದ ಾತಿ್ರಯು ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.

5ಜನ ಾದರೋ, “ಊಟಬಡಿಸಿರಿ!
ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು, “ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ,
ಸೇ ಾಪತಿಗಳೇ ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನಯಗೊಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, “ಹೋಗಿ ಈ ನಗರವನು್ನ ಾಯಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಅವನು
ಏನೂ ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 7ಅವನು ಾ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕರನೊ್ನೕ, ಕತೆ್ತಗಳನೊ್ನೕ,
ಒಂಟೆಗಳನೊ್ನೕ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು.”

8ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಾವಲು ಾರನು,

“ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಾನು ಹಗಲಿರುಳು
ಾವಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;

9ನೋಡು,ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಶ್ವದಳಗಳು ಾಲು ಾ ಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು,
“ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೋ ಾಯಿತು.
ಾಬಿಲೋನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಅದರ ದೇವ ದೇವತೆಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳೆ ಾ್ಲ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾದ ಜನರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಕಣದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವು ನುಚು್ಚನೂ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವಿರಿ.
ಎದೋಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

11ದೂಮದ ಕುರಿತು ದುಃಖದ ದೈ ೕಕಿ್ತ:

ಸೇಯಿರ್ ನಿಂದ ಎದೋಮನು್ನ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು,
“ ಾವಲು ಾರನೇ, ಾತಿ್ರ ಮುಗಿಯಲು ಎಷು್ಟ ಸಮಯಉಂಟು?
ಾತಿ್ರಗೆ ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲಉಂಟು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರ,
“ಮುಂಜಾನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ನೀನೇ ಾದರೋ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅರೇಬಿಯಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

13ಅರೇಬಿಯದ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:

ದೇ ಾನಿನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು
ಅರೇಬಿಯಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ತಂಗಿದರು.

14 ಾ ಾರಿದ ಪ್ರ ಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು.
ತೇಮದ ಕೆಲವರು ಹಸಿದ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಿಗೆಊಟ ಕೊಟ್ಟರು.

15ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಾಣಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದವರು.

ಅವರು ೕರ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದವರು.
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿ ಾರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಕೇ ಾರಿನ
ಘನತೆಯೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವದು. 17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಕೇ ಾರಿನ
ವೀರರೊಳಗಿಂದಉಳಿಯುವರು.” ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದನು.

22
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ:

ಜನಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಾಕೆ ಅಡಗಿರುತಿ್ತೕರಿ?

2ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವುಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ.
ಈನಗರದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂಜನರ ಸಂತಸದ ಧ ್ವನಿಯೂ ತುಂಬಿತು್ತ.

ಆದರೆಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದ ಾಯಿತು.
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಸತ್ತದು್ದ ಖಡ್ಗದಿಂದಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.
3ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪ ಾಯನಗೈದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಹು ದೂರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿದರು.



ಯೆ ಾಯ 22:4 1067 ಯೆ ಾಯ 22:16

ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

4ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ!
ನನ್ನನು್ನ ಅಳಲು ಬಿಡಿರಿ!

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಂತೈಸಬೇಡಿರಿ.”

5ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಯು
ಇರುವದು. ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಚೀ ಾಡುವರು. 6 ಏ ಾಮಿನ ಅಶ್ವಸೈನಿಕರು
ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವರು. ಕೀರ್ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಗು ಾಣಿಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಾಡುವರು. 7 ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ
ಭೇಟಿ ಾಗುವರು. ಕಣಿವೆಯು ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅಶ್ವದಳದವರನು್ನ ಾ್ವರದ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗುವದು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾವು ಾಡಿನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡುವರು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ರ ಸುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಶತು್ರಗಳು ಕೆಡವಿ ಾಕುವರು.

9-11 ಾವೀದ ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ಆ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಬಹುದು. ಅದರೊಳಗಿರುವ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬಹುದು. ಆಮನೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚ ಾಗುವದು. ಎರಡು ಾಲು ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಳೆಯ ಾಲಿವೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀರನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಉಳಿ ಾಯ ಾಡುವಿರಿ.
ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ, ಅವರ
ಸತು್ತಹೋದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ ್ಕರ ರೋಧಿಸಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸುವರು. 13 ಇಗೋ, ಈಗ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ:

“ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ, ಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ,
ಊಟ ಾಡಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿ ೕಣ,

ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರೋಣ. ಾಕೆಂದರೆ ಾಳೆ ಾವು ಾಯುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

14 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ನೀವು
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು
ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ನುಡಿಗಳು.

ಶೆಬ್ನಕೆ ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು, “ಸೇವಕ ಾದ ಶೆಬ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.

ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ‘ನೀನಿಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರುವಿ ಾ? ಇಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಕೆ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ? ಎಂದು ಕೇಳು.’ ” ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡು. ಅವನು ತನ್ನ
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಸ ಾಧಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಕೊರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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17-18 “ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ
ಉರುಳಿಸಿ ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀನು ಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನು, “ನೀನುನಿನ್ನ ರಥಗಳಲಿ್ಲಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆಆದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವನಿನ್ನ

ಹೊಸ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ರಥಗಳಿವೆ. ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಥಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಇಲಿ್ಲ ನೀನಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಾನು ಕರೆಯುವೆನು. 21 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ಆ ಸೇವಕನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ ತಂದೆಯಂತಿರುವನು.

22 “ ಾವೀದನ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ಅವನು ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದರೆ ಅದು ತೆರೆದೇ ಇರುವದು. ಅದನು್ನ ಾರೂ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. ಅವನು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರೆ
ಅದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರುವದು. ಅದನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 23 ಒಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ ಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ೌರವಪೀಠದಂತಿರುವನು. 24 ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೂಗು ಾಕುವರು. ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಆತುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ
ಸೀಸೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು.”

25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಲಗೆಗೆ ಬಲ ಾಗಿ
ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಳೆಯು (ಶೆಬ್ನ) ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತುಂ ಾಗುವದು. ಆ ಳೆಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ
ಾಶ ಾಗುವದು. ಆಗ ಆ ಳೆಗೆ ತೂಗು ಾಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವದು. ಆಗ ಾನು
ಈ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.”

23
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:
“ ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!

ನಿಮ್ಮ ರೇವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.”
ಕಿತಿ್ತಮಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಈ ಾತೆರ್ಯು ತಲುಪಿತು.

2ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನೀವು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ದುಃಖಿಸಿರಿ.
ತೂರು “ಚೀದೋನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿ” ಆಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರವು ವತರ್ಕರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.

3ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾನ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತೂರಿನ ಜನರು ನೈಲ್ ನದಿಯಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವ ಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾರುವರು.

4ಚೀದೋನೇ, ನೀನು ತುಂ ಾ ದುಃಖದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಮುದ್ರದ ಕೋಟೆಯೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನನಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.”

5ತೂರಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದು.
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ಆ ವತರ್ ಾನವುಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವದು.
6ಹಡಗುಗಳೇ, ನೀವು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ!

ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾದ ನೀವು ದುಃಖಿಸಬೇಕು!
7ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತೂರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿದಿರಿ.

ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ನಗರವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ನಗರದ ಜನರು ಬಹುದೂರ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು.

8ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವುಅನೇಕ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ೌರವವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆ ಾಡಿದವ ಾರು?

9ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೇ.
ಅದು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗದಂತೆ ಆತನೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗಿನವರೇ, ನೀವುಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ.
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸಣ್ಣ ನದಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಟಿರಿ.
ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು.

11ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನಿಗೆ ತೂರಿನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಚೀದೋನ್ ಕು ಾರಿಯೇ, ನೀನು ಾಶ ಾಗುವೆ;
ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.

ತೂರಿನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ ನವರು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ
ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.”

13 ಆಗ ತೂರಿನ ಜನರು ಹೀಗೆನು್ನವರು: “ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರು.” ಆದರೆ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ.
ಾಬಿಲೋನ್ಈಗ ದೇಶವಲ್ಲ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅಶೂ್ಶರವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸುಂದರಮನೆಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿರು ಾ್ತರೆ.

ಅಶೂ್ಶರ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಸಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಅವರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಳುಬಿದ್ದ ಅವಶೇಷವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳವರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದ ರೇವು ಾಶ ಾಗಿದೆ.

15ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ತೂರಿನ ಾಪಕವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಳುವ ಾಲ.
ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ತೂರ್ಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರುವದು:

16 “ಪುರುಷರು ಮರೆತಿರುವ ವೇಶೆ್ಯಯೇ,
ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಾಡನು್ನ ನುಡಿಸು,

ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಡು.
ಆಗ ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ.”

17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿನ ಕುರಿತು ಮತೆ್ತ ಆಲೋಚಿಸಿ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.
ತೂರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರವು ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಅದು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿದೆ.
18ಆದರೆ ಆಕೆ ಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ತೂರ್ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ
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ಾಭವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಾಭವನು್ನ
ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ಊಟ ಾಡುವರು, ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

24
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸುವನು

1 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು. ಜನರನು್ನ ಅತಿದೂರಕೆ್ಕ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾರಣ
ಜನರಿಗೂ ಾಜಕವಗರ್ದವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಸೇವಕರಿಗೂ ಅವರ ಯಜ ಾನರಿಗೂ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾಸಿಯರಿಗೂ ಅವರ ಯಜ ಾನಿಯರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾರುವವರಿಗೂ
ಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. ಾಲಕೊಡುವವರಿಗೂ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು.
ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವವನಿಗೂ ಬಡಿ್ಡಕೊಡುವವನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರದು. 3 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗುವದು. ಇದುಯೆಹೋವನ ಆ ಾಗಿರುವದರಿಂದ
ನೆರವೇರುವದು. 4 ದೇಶವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ
ಬಲಹೀನ ಾಗುವದು. ಈಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರೂ ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು.

5ದೇಶದಜನರುದೇವರಉಪದೇಶಗಳಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು.
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಾಲದಹಿಂದೆಜನರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆಆಜನರು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು. 6ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು

ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು.
ಜನರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. ಕೆಲವೇಮಂದಿ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು.

7 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಾಯುತ್ತಲಿವೆ. ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಹುಳಿ ಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಹಷರ್ಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜನರು ದುಃಖದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. 8 ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸಂತಸದ ಗದ್ದಲವು ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದ
ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳ ಶಬ್ದವು ನಿಂತಿದೆ. 9 ಜನರು ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕುಡಿಯುವಮದ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಾಗಿದೆ.

10ಈನಗರಕೆ್ಕ “ಪೂಣರ್ಗಲಿಬಿಲಿ”ಎಂಬುದೇ ತಕ್ಕ ಹೆಸರು. ನಗರವುಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಜನರುಮನೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಾ್ಕಗದು. ಕದಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು. 11 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಈಗಲೂ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷವೇ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಹಷರ್ವು ಬಹುದೂರ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

12ನಗರಕೆ್ಕ ಾಶನವು ಾದಿದೆ;ಪುರ ಾ್ವರವು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗಿದೆ.

13 ಕೊಯು್ಯವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಲೀವ್ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯಿಗಳುಮರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವು.

ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇಶವೂಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು.
14 ಉಳಿದ ಜನರು ಚೀ ಾಡುವರು. ಅದು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ೕ ಾಗಿ

ಕೇಳಿಸುವದು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

15ಆ ಜನರು, “ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ದೂರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

16ದೇವರ ಸು್ತತಿಯನು್ನ ಾವು ಭೂಮಿಯಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಈ ಸು್ತತಿ ಾಡುಗಳು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವವು.

ಆದರೆ ಾನು, “ ಾಕು, ನನಗೆ ಾಕು.
ಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳುಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ.
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡುವರು.”
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17ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಯವು ಾದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಭಯ,ಉರುಲು, ಗುಂಡಿಗಳು ಾದಿವೆ.

18ಜನರು ಅ ಾಯದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ಥ ಾಗುವರು.
ಕೆಲವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವರು,

ಆದರೆ ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾಹದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು.

ಪ್ರ ಾಹವು ತುಂಬುವದು; ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕದಲುವವು.
19ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು.

ಭೂಮಿಯು ಸೀಳಿಹೋಗುವದು.
20ಲೋಕದ ಾಪವು ತುಂ ಾ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ಆ ಾರದಿಂ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಬೀಳುವದು.
ಒಂದು ಹಳೆಯಮನೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಅಲು ಾಡುವದು.

ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವವನಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಇರುವದು.
ಭೂಮಿಗೆಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಗದು.

21ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯಅರಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವನು.

22ಅನೇಕಮಂದಿ ಒಟು್ಟ ಸೇರುವರು.
ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಯುವದು.

23ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವನು.
ಆತನಮಹಿಮೆಯು ಹಿರಿಯರಮುಂದಿರುವದು.
ಆತನಮಹಿಮೆಯಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಚಂದ್ರನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಸೂಯರ್ನು ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು.

25
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.

ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
2 ನೀನು ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿರುವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಮ ಾಗೋಡೆಗಳಿಂದ

ಸಂರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕಲು್ಲಗಳ ಾಶಿ.

ಅರಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3ಬ ಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.
ಬಲಿಷ್ಠ ನಗರಗಳ ಬಲ ಾಲಿಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು. ಬಡವರಿಗೆ ನೀನೇ ಆ ಾರ.
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ಅವರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವವು. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಒಂದು ಮನೆಯಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾಹದಿಂದಲೂ,
ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂದಲೂ ಾ ಾಡುವಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ಮುಂದಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇವೆ.
ಮಳೆಯು ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವದು. ಆದರೆ ಮನೆ ಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನಿಯೇ
ಆಗದು.

5ವೈರಿಯು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಗದ್ದಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆ ಭಯಂಕರ ಶತು್ರವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾ ಎಂದು ಸ ಾಲು ಾಕು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳು ಾಡಿಹೋಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವೈರಿಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು ಣ ಾಲೂರುವಂತೆ ಾಡುವೆ.

ಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೇಸಿಗೆಯ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಶತು್ರವಿನ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.
ಸೇವಕರಿ ಾಗಿ ದೇವರ ಔತಣ

6ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಈ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸುವನು. ಅದುಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂಮೃ ಾ್ಠನ್ನದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವದು.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಇದೆ. ಆ
ಮುಸುಕು ಾವದೆಂದರೆ ಮರಣ. 8 ಆದರೆ ಮರಣವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಒರೆಸುವನು. ಹಿಂದೆ ಆತನ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದುಃಖವನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು.

9ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು,
“ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿ ಾಗಿಯೇ ಾವು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾಗ ಾವು ಹಷರ್ಭರಿತ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

10ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಬಲವುಈಪವರ್ತದಲಿ್ಲದೆ.
ೕ ಾಬ್ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವದು.

ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವನು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಈಜುವವನಂತೆ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದು

ಮನುಷ ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಜನರು ತ ಾರಿಸಿದ ಅಂದ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬಿ ಾಡುವನು.
12ಯೆಹೋವನು ಜನರಉನ್ನತ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಲಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೇ ತರುವನು.

26
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆ

1ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಾಡನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಡುವರು:

ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಬಲ ಾದ ಗೋಡೆಗಳೂ ಕೋಟೆಗಳೂಇವೆ.
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2 ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.
ಅವರು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ
ನೀನು ನಿಜ ಾದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ.

4ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲೂ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಳವಿದೆ.

5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಗವರ್ದ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಆತನು ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಆಉನ್ನತ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ ಾಕಿಬಿಡುವನು.
6ಅದು ಾಲುತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ.

ಆಗ ದೀನರೂ ಬಡಜನರೂ ಆ ಅವಶೇಷಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯುವರು.
7 ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ.

ಅವರು ನೇರ ಾದಮತು್ತ ಸತ್ಯ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ಸುಲಭ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆ.
8ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯರೀತಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಾಮವನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡುತ್ತವೆ.
9ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನ ್ಮಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ದಿವಸಗಳಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವುಈಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವರು.
10ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದರೆ

ಅವರು ಸು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ದುಷ್ಟರುಯ ಾಥರ್ರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವರು.

ಆ ದುಷ್ಟರುಯೆಹೋವನಮಹತ್ವವನು್ನ ಎಂದೂ ಗಮನಿಸ ಾರರು.
11ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೆ

ಅವರು ಅದನು್ನ ನೋಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಾಢಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟಜನರು ನೋಡಲಿ.

ಆಗ ಅವರು ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಡಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಇತರ ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದೆವು.

ಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆಈಗ ಜನರು ಒಂದೇ ಹೆಸರನು್ನ,ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ನೆನಪು ಾಡಲಿ.

14ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ.
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ನೆನಪುಹುಟಿ್ಟಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡಿದೆ.
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15ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸದಂತೆ ಾಡಿದೆ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ
ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನ ಾಗುವುದು.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ
ಅವರು ನಿನಗೆ ೌನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವರು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

18ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಹೆರುವದು ಕೇವಲ ಾಳಿಯನೆ್ನೕ.

ಾವುಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊಸಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ದೇಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ.

19ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿನ್ನ ಜನರು ಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವರು.
ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹಗಳು

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವವು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರೇ,

ಎದು್ದನಿಂತು ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆವರಿಸಿದಮಂಜು

ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾಗ

ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಹೊಸ ದಿನವನು್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವದು.”
ಶಿ ಅಥ ಾ ಬಹು ಾನ

20ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಕದಮುಚಿ್ಚರಿ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

21ಇಗೋ,ಈಲೋಕದ ಜನರು ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲುಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ತವನು್ನ ತೋರಿಸುವದು.
ಭೂಮಿಯು ಇನು್ನಮುಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

27
1ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ವಂಚನೆಯಸಪರ್ ಾದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂಮಹತ್ವವೂ ಬಲವೂಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಪರ್ ಾದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.

2ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೋಹರ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡುವರು.
3 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು;

ಸರಿ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೋಟಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು.
ಹಗಲಿರುಳು ತೋಟವನು್ನ ಾಯುವೆನು.
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ಆ ತೋಟವನು್ನ ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
4 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾ ಾದರೂಮುಳು್ಳಬೇಲಿಯನು್ನ ಾಕಿದರೆ,

ಾನು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವೆನು.
5ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂಆಶ್ರಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ

ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲರಲಿ.
6 ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಆ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಳ ಾದ ಬೇರುಳ್ಳ

ಗಿಡದಂತೆ ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು.
ಬೆಳೆದು ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡದಂತೆ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಡುವರು.

ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ತುಂಬಿಹೋಗುವರು.”
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು

7 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿ ಸುವನು? ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಜನರನು್ನ
ಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನೂ ಾಗೆ ಾಡುವನೇ? ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲಅನೇಕಮಂದಿಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಾಗೆಯೇಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನೇ?
8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕಟು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು. ಆತನ ಾತುಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯ
ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಂತೆ ಸುಡುವವು.

9 ಾಕೋಬನ ದೋಷವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಅವನ ಾಪಗಳು ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವದಕೆ್ಕ
ಏನು ಾಡಬೇ ಾಗುವದು? ಇತರ ದೇವತೆಗಳಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳೂ ವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳೂಪುಡಿಪುಡಿ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವವು.
10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಮ ಾನಗರವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವದು. ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವರು. ಅವರು ಪ ಾಯನಗೈದಿ ಾ್ದರೆ. ನಗರವು ತೆರೆದ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಂತಿರುವುದು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ದನಗಳು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ
ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವವು. 11 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ ಒಣಗಿಹೋಗುವದು. ಅದರಕೊಂಬೆಗಳುಮುರಿದುಬೀಳುವವು.
ಹೆಂಗಸರು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ೌದೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸುವರು.
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದ ದೇವರು

ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.
12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. ಆತನು

ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿಯೇ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 13 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವರು

ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದುಹೋಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಮ ಾದೊಡ್ಡ ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುವದು. ಆಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.
ಆ ಜನರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಮೇಲೆಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

28
ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಸ ಾಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಮತ್ತ ಾದ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಅಭಿ ಾನಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆ ನಗರವು ಪವರ್ತದಮೇಲಿರುವುದು;ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆ ಇರುವುದು.
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಗರವು ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟವೆಂದು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ “ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು” ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ ಾಗಿದೆ.
2ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಧೈಯರ್ವಂತನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ.



ಯೆ ಾಯ 28:3 1076 ಯೆ ಾಯ 28:13

ಅವನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ನದಿಯಬಲ ಾದ ಪ್ರ ಾಹವು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಬರುವಂತೆಯೂಅವನು ಬರುವನು.

ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ (ಸ ಾಯರ್) ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡುವನು.
3 ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವದು.
4ಆ ನಗರವು ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ; ಸುತ್ತಲೂ ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆ ಇದೆ.

ಆ ಸುಂದರ ಾದಪುಷ್ಪ ಕಿರೀಟವು ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ.
ಆ ನಗರವು ಬೇಸಿಗೆಯ ದಲಿನ (ಅಂಜೂರದ) ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಇದೆ.

ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು “ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಕಿರೀಟ” ಾಗುವನು.
ಉಳಿದಿರುವ ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಆತನು “ಅಂದ ಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ” ಾಗಿರುವನು. 6 ಆತನ
ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಪುರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ ಈಗ ಆ
ಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾಜಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಮದ್ಯಸೇವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣು ಾಗ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತೀಪುರ್ಕೊಡು ಾಗ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 8 ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಂತಿಯು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು
9 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜನರು

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಾಯಿ ಾಲು ಕುಡಿಯುವ
ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕೂಸುಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ:

“ ಾ ಲ ಾವ್ ಾ ಲ ಾವ್
ಾವ್ ಲ ಾವ್ ಾವ್ ಲ ಾವ್

ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್.”*
11ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
12 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, “ಇಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಇದು

ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಆ ಾಸಗೊಂಡವರೇ, ಬಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿರಿ. ಇದು ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ

ಪರ ಾಷೆಯಂತೆ ಕೇಳಿಸುವುದು.

“ ಾ ಲ ಾವ್ ಾ ಲ ಾವ್
ಾವ್ ಲ ಾವ್ ಾವ್ ಲ ಾವ್

ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್ಜೆಯಿರ್ ಾಮ್.”

ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ

* 28:10: ಾ … ಾಮ್ ಬಹುಶಃ, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವದನು್ನ ಕಲಿಸು ಾಗ ಬಳಸುವ ಹೀಬೂ್ರ ಾಡು. ಇದರಥರ್, “ಇಲಿ್ಲ ಂದು
ಆ ,ಅಲಿ್ಲ ಂದು ಆ . ಇಲಿ್ಲ ಂದು ನಿಯಮ,ಅಲಿ್ಲ ಂದು ನಿಯಮ. ಇಲಿ್ಲ ಂದು ಾಠ ಅಲಿ್ಲ ಂದು ಾಠ.”
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14 ಆದ ಾರಣ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 15 ನೀವು, “ ಾವು ಮರಣದೊಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಾ ಾಳದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಯು ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಅದು ನಮಗೇನೂ ಾನಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

16ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾನು
ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲು್ಲ ಇಡುವೆನು, ಇದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವ ಾವನು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 “ಗೋಡೆಯು ನೆಟ್ಟಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಜನರು ಗುಂಡನೂ್ನ ನೂಲನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೂಲ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಗುಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆನೀವುಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವುಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಯೂ ಅದಿರುವುದು. 18 ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವು
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಾ ಾಳದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾರದು.

“ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಒಬ್ಬನು ಬರುವನು. ಆತನು ನೀವು ಧೂ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತುಳಿ ಾಡುವನು. 19 ಆತನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ
ಶಿ ಬಹು ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಚಿಂತಿಸ ಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಅದು
ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಾತಿ್ರ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ ಇರುವದು.

“ಆಗ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: 20 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿರುವ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಮುಚು್ಚತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾಸಿಗೆಯೂ, ಆ ಕಂಬಳಿಯೂ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ೕ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಒಪ್ಪಂದವೂನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.”

21 ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಆತನು
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವನು. ಆ ಕೆಲಸವು ಒಬ್ಬ

ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. 22ಈಗ ನೀವುಆವಿಷಯಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಗ್ಗವು ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿ ಾಗುವದು.
ಾನು ಕೇಳಿರುವ ಾತುಗಳು ಬದ ಾಗವು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳು. ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳು ಾತನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವವು.
ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯು ಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಾದದು್ದ

23 ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 24ಒಬ್ಬ ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಾ ಾಗಲೂ
ಉಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ? ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವನೋ?
ಇಲ್ಲ. 25 ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಮಣ್ಣನು್ನ ಹಸನು ಾಡಿ ನಂತರ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವನು. ಬೇರೆಬೇರೆ ತರದ
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವನು. ಅವನು ಗೋಧಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಲಿರ್ಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡುವನು. ಗೋಧಿಯನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವನು. ಬೇರೆಬೇರೆ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜವನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿತು್ತವನು.

26 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಉ ಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆತನು
ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. 27 ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು ್ಕವದು
ಹಲಿವೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ. ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಗುಂಡನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ನುಚು್ಚನೂರು
ಾಡುವನೋ? ಇಲ್ಲ! ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಲನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. 28 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

ತ ಾರಿಸು ಾಗ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾದಿ ಅದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುವಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಾಗೆಯೇ
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ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು ಬಂಡಿಯ
ಚಕ್ರದಿಂದ ಬೆದರಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡಲು ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 29 ಈ ಾಠವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ.

29
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

1 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅರೀಯೇಲನು್ನ ನೋಡು. ಅಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. 2 ಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ
ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ನಗರವು ದುಃಖರೋಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಅರೀಯೇ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

3 “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾನು ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅರೀಯೇಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಯುದ್ಧದ
ಬುರುಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನೀನು ಸೋತುಹೋಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಈಗ
ನಿನ್ನ ಸ್ವರವು ಪೆ್ರೕತದ ಸ್ವರದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಲಹೀನ ಾದ ಸ್ವರ ಾಗಿದೆ.”

5 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚಿತರು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದುಷ್ಟಜನರು
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಡುಗು,
ಮ ಾಶಬ್ದ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಚಂಡ ಾರುತ, ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಿ ಸಿದನು. 7ಅರೀಯೇಲ್
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅವೆ ಾ್ಲ ಾತಿ್ರ ಾಲದ ಭಯಂಕರ
ಕನಸುಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು. ಸೈನ್ಯವು ಅರೀಯೇಲ್ ಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿ ಸಿದವು. 8 ಅದು ಕೂ ಾ
ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತಿರುವದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದದು್ದ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಒಬ್ಬನು ಆ ಾರದ ಕನಸು ಕಂಡಂತಿರುವದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಾ ಾಗ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಇರುವನು.
ಾ ಾರಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿ ಾಗಿ ಾಣುವ ಕನಸಿನಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ
ಾ ಾರಿಕೆಯು ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. ಚೀ ೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಗತಿಯು
ಅಂತೆಯೇ ಇರುವದು. ಅವರು ಾವು ಆಶಿಸುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.

9ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ! ಬೆರ ಾಗಿರಿ!
ನೀವುಮತ್ತ ಾಗಿರುವಿರಿ! ಆದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ.

ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ!
ನೀವುಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವಿರಿ, ಆದರೆಮದ್ಯ ಾನದಿಂದಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.)
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.)

11 ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವವು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ
ಇರಿಸಿದಂತಿರುವದು. 12 ಓದುಬರುವವನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಓದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ಈ ಪುಸ್ತಕ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ನನಗೆ ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳುವನು. ಓದು ಾರದಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆಅವನು,
“ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು.

13ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿವೆ. ಅವರು

ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ೌರವವು ಅವರು ಾಯಿ ಾಠ ಾಡಿದ ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ.
14 ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತ ಇರುವೆನು. ಅವರ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.”
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15 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಕುತಂತೊ್ರೕ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ,
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರು, ನಮ್ಮನು್ನ ಾರು
ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.

16ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಒಂದು ವಸು್ತ ಅದರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯು ಅದನು್ನ ಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಾ ಾಯಿತು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಯವುಬರುತಿ್ತದೆ

17ಇದುಸತ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದನಂತರ, ಕಮೆರ್ಲ್ಬೆಟ್ಟದಂತೆಲೆಬನೋನ್ಫಲವ ಾ್ತಗುವದು. ಕಮೆರ್ಲ್
ಬೆಟ್ಟವು ದಟ್ಟ ಅಡವಿ ಾಗುವದು. 18 ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವುಡನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಕುರುಡನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಂಜು ತುಂಬಿ ಾ್ದಗಲೂ ನೋಡುವನು. 19 ದೀನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಬಡವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.

20 ಇದು ಕೂ್ರರಿಗಳೂ ದುಷ್ಟರೂ ಾಶ ಾ ಾಗ ಆಗುವದು. ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಡಿಯುವವು. 21 (ಅವರು ನೀತಿವಂತರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುವರು. ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾಕುವರು. ದೀನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.)

22ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ
ಾನು. ಈಗ ಾಕೋಬಿನ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. 23ಅವನು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ ‘ಪವಿತ್ರ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಾದವನು
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಮಕ್ಕಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 24ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸರಿ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಪಿ್ಪಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು.”

30
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಕು

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ
ಾಜ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಪವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 2 ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋಗು ಾ್ತರೆ,ಆದರೆಅವರು ಾಗೆ ಾಡುವದು ಸರಿ ೕಎಂದು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಫರೋಹನು
ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪೆ್ಟೕ ತಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಇಷ್ಟ.

3 “ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಏನೂ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗದು. ಈಜಿಪು ್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರದು. 4ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳುಚೋವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯ ಾರಿಗಳು ಾನೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ಅವರು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು. ತಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಲಶಕ್ಯ ಾದ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪು ್ಟ, ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ಅದು

ಸ ಾಯ ಾಡದು. ಅದು ಾಚಿಕೆ,ಅವ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವದು.”

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
6ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ:
ನೆಗೆವ್ ಬಹು ಅ ಾಯ ಾರಿ ಸ್ಥಳ. ಸಿಂಹ, ವಿಷದ ಾವುಗಳು, ವೇಗ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಾವುಗಳಿಂದ

ಅದುತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆಕೆಲವರುನೆಗೆವ್ಮೂಲಕಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಅವರುತಮ್ಮ
ಸಂಪತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆಹೊರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧನವನು್ನ ಒಂಟೆಯಮೇಲೆಹೊರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ.
ತಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದದೇಶದಮೇಲೆಜನರುಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದೇಇದರಥರ್. 7ಈಜಿಪ್್ಟ
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ಾವ ಪ್ರ ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರದು. ಅದರ ಸ ಾಯವುಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ “ಏನೂ
ಾಡದ ದೈ ಾ್ಯ ಾರದಮೃಗ” ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾಣುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ; ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ ಬರೆ. ಕೊನೆಯ

ದಿವಸಗಳಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆ. ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದು.

9ಈ ಜನರು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸು ಾ್ಳಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ ಾವು ಾಡಬೇಕಿರುವ ಾಯರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ ನುಡಿಯಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ನಮಗೊಪು ್ಪವ ಮನರಂಜನೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ. ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ. 11 ಸತ್ಯ ಾಗಿ

ನಡೆಯುವವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೀವುದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಾರಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುವದು
12 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನೀವು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಲೂ ಸು ಾ್ಳಡುವದರಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಸಿಗುವದೆಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಿರುಕು
ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಗೋಡೆಯು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿ ಚೂರುಚೂ ಾಗುವದು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. 14 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವೆಮಣಿ್ಣನ ಭರಣಿ ನಚು್ಚನೂ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದರ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಆ ಭರಣಿಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಸುಡುವ
ಕಲಿ್ಲದ್ದಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅಥ ಾ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸೇದಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.”

15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ದೇವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ನೀವು ರ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.”
ಆದರೆ ಾಗೆ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 16 ನೀವು, “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಬೇಡ. ಓಡಿಹೋಗಲು

ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಅದು ಸರಿ ಾದ ಾತು. ನೀವು ಕುದುರೆಗಳ
ಮೂಲಕವೇ ಓಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ
ವೇಗ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 17 ಶತು್ರವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬೆದರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಓಡುವರು.
ಐದು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವ ವಸು್ತ ಾವದೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟರುವ ನಿಮ್ಮ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭ ಂದೇ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು
18 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರು

ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಸ ಾಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.
19ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು. ನೀವು ಇನು್ನ

ಮೇಲೆಅಳುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಳುವಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದರಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯಿಸುವನು.
20 ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನೂ್ನ ಬೇನೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು

ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನು್ನವಂಥ ರೊಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕ ಾದ
ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರ ಾರನು. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ.
21ಆದರೆನೀವುತಪು ್ಪ ಾಯರ್ ಾಡಿದರೆ,ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆನಿಮ್ಮಹಿಂದಿನಿಂದಒಂದುಸ್ವರ, “ಇದು
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್. ಈ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸುವದು.
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22ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿವೆ.
ನೀವು ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ. ಅವು ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

23ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಫಸಲನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗ ಆಗುವದು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ ಇರುವದು. ಮೇಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬಯಲಿವೆ. 24 ನಿಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮೇವಿದೆ. ಆ ಾರವು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿರುವದು. ನಿಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳು ರದಿಂದಲೂ ಕವೇಕೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ ಉಪು ್ಪ ಾ್ಪದ ಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
25ಪ್ರತಿ ಂದುಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂಹರಿಯುವನೀರಿನತೊರೆಗಳಿರುವವು. ಇವೆ ಾ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂಬುರುಜುಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂಸಂಭವಿಸುವವು.

26 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನಂತಿರುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರ ಾಶವು ಈಗ
ಇರುವದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಒಂದು ದಿವಸದ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಾರದ
ಬೆಳಕಿನಷಿ್ಟರುವದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುರಿದುಹೋದ ಜನರಿಗೆ ಆದ ಾಯದ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸು ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

27 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ಬಹುದೂರದಿಂದ ಬರುವದು. ಆತನ ಕೋಪವು ದಟ್ಟ ಾದ
ಹೊಗೆ ಂದಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಯೆಹೋವನ ಾಯಿ ಕೋಪದಿಂದಲೂ
ಾಲಿಗೆಯು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವದು. 28 ಆತನ ಾ್ವಸವು (ಆತ್ಮ) ಒಂದು
ಮ ಾನದಿಯಂತಿರುವದು. ಅದರ ನೀರು ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕ ಏರುವದು. ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಜರಡಿಯಿಂದ ಜಾ ಾಡಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು. ಅದು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವ ಕಡಿ ಾಣದಂತಿರುವದು.

29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಷರ್ ಾನ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು ಹಬ್ಬದ ಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಂತಿರುವದು.
ದೇವರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗು ಾಗ ಕೊಳಲಿನ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.

30 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಸ್ವರವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡುವನು. ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ
ಾಹುವು ಕೋಪದಿಂದ ನಡುಗುವದನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಆ ಾಹುವು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಸುಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವದು. ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿರುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವುದು. 31ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ಅಶೂ್ಶರವು ನಡುಗುವದು.
ಆತನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. 32 ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಆತನು ಹೊಡೆಯು ಾಗ
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದಂ ಾಗುವದು. ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸುವನು.

33ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆಅಗಿ್ನಕುಂಡ*ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಾಜನಿ ಾಗಿಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದುಆಳ ಾಗಿಯೂ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಾಶಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯೂ ಇದೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಾಯುಸಿರು ಗಂಧಕದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.
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ಇಸೆ್ರೕಲು, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು

1 ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳಿ ಾಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಕುದುರೆಗಳು ಅವರನು್ನ ರ ಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಹಳ ರಥಗಳು
ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವವು ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಸೈನ್ಯವು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೋರುವದಿಲ್ಲ. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.

* 30:33: ಅಗಿ್ನಕುಂಡಮೂಲ: ತೋಫೆತ್
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ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಜನರು ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ದುಷ್ಟಜನರ (ಯೆಹೂದ)
ವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕೊಡುವವರ (ಈಜಿಪ್್ಟ)ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂಯುದ್ಧ
ಾಡುವನು.
3ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರುಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರೇ. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕುದುರೆಗಳು ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಿವೆ.

ಅವುಗಳು ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚು ಾಗ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು (ಈಜಿಪ್್ಟ)
ಸೋಲುವನು. ಸ ಾಯಪಡೆದವನು (ಯೆಹೂದ) ಬೀಳುವನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಶ ಾಗುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಸಿಂಹವುಅಥ ಾ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವುಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕೊಂ ಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗಜಿರ್ಸುವದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ಆ ಸಿಂಹವನು್ನ
ಹೆದರಿಸ ಾರದು. ಜನರು ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡರೂ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗದು; ದೊಡ್ಡ
ಶಬ್ದ ಾಡಿದರೂ ಸಿಂಹವು ಓಡಿಹೋಗದು.”
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.

5ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಸಂರ ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸುವನು. ಯೆಹೋವನು “ ಾದುಹೋಗಿ” ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ರ ಸುವನು.

6 ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. 7 ಆಗ
ಜನರು ತ ಾರಿಸಿರುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ.

8 ಅಶೂ್ಶರವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಆ ಕತಿ್ತಯು ಮನುಷ ್ಯನ ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ.
ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ ್ಯನ ಖಡ್ಗವಲ್ಲ. ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವದು. ಅದರ ೌವನಸ್ಥರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು. 9ಅವರ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಳ ಾಶ ಾಗುವದು. ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಧ ್ವಜವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೋತುಹೋಗುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಅಗಿ್ನವೇದಿಕೆಯು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆತನ ಒಲೆಯು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.
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ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯನೀತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು

1 ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ವು ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಜನು ಾಜ್ಯ ಾಳಬೇಕು.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾ್ಯಯದಿಂದ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಮಳೆಯಲಿ್ಲ
ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿಯೂ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒರತೆಯಂತೆಯೂ
ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆಯೂ ಇರುವನು. 3 ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಜನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡುವರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳುವರು. 4ಈಗ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ವಿಷಯವನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಮತು್ತ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡ ಾರದ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ,
ಸ ಾಗ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 5ದುಷ್ಟರನು್ನ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ನೀಚನನು್ನ
ಘನವಂತನೆಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

6 ದುಷ್ಟನು ದುಷ್ಟತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವನು. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಆಲೋಚಿಸುವನು. ದುಷ್ಟನು ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 7 ದುಷ್ಟನು
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಉಪಕರಣವ ಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬಡಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನುಆಲೋಚಿಸುವನು,ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಅವನಸುಳು್ಳಗಳುಬಡವನಿಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕದಂತೆ
ಾಡುತ್ತವೆ.
8ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಅಂಥವನು

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು.
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ಸಂಕಟದ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು
9 ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಗ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ

ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದು್ದ ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 10 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,
ನೀವೀಗ ಭದ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವು
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಸಲು
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವೀಗ ಾಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.

ನೀವು ಈಗ ಸುರ ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ. ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ
ತೋಟವು ಬರಿ ಾಗಿದೆ. 13 ನನ್ನ ಜನರ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಹಣಜಿಯೂ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಎ ಾ್ಲ
ಮನೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂಅಳಿರಿ.

14 ಜನರು ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು. ಅರಮನೆ, ಬುರುಜುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದೆ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. ಾಡುಕತೆ್ತಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವವು.
15-16 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವತನಕ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವದು. ಈಗ ಾವ

ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡಿಯದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದೇಶವು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಂತೆ ಆಗಿ ಾ್ಯಯಧಮರ್ಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವವು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಹಸಿರು ಾ ಾಗಿದು್ದ ಶುಭವು ನೆಲೆಸಿರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಸ ಾ ಾನ ಮತು್ತ
ಭದ್ರತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವವು. 18 ನನ್ನ ಜನರು ಮನೋಹರ ಾಗಿರುವ ಾಂತಿಮಯ ಾದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸುರ ತ ಾದ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾಂತ ಾದಮತು್ತ ನಿಶಬ್ದ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸುವರು.
19 ಇವು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲು ಅರಣ್ಯವು ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣವು

ನೆಲಸಮ ಾಗಬೇಕು. 20 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವರು.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಾವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬಿಡುವಿರಿ; ಸಂತಸದಿಂದ
ಇರುವಿರಿ.

33
ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾರಣ

1 ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಇತರರಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನೂ
ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಇತರರು ನಿಮ್ಮದನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ
ಾನಿ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡುವರು. ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ:

2 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು,
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

3 ನಿನ್ನ ಬಲಯುತ ಾದ ಸ್ವರವು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ನಿನ್ನ ಮಹೋನ್ನತೆಯು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಿ ಾ ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.”
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4 ನೀವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು
ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಅದಿರುವದು.
5 ಯೆಹೋವನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತನು. ಆತನು ಬಹು ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು

ಚೀ ೕನನು್ನ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು.
6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ದೇವರ ವಿಷಯ ಾದ ಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ೌರವವೇ ನಿನ್ನ
ಭಂ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೀಗೆಯೇಮುಂದುವರಿಯುವೆ.

7 ಆದರೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊ, ದೂತರು ಹೊರಗೆ ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಸ ಾ ಾನದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ತರುವವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ರಸೆ್ತಗಳು ಾ ಾಗಿ ಾರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ನಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಾವು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾ ಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಜನರು ೌರವಿಸಲು
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. 9 ದೇಶವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ.
ಲೆಬನೋನ್ ಾಚಿಗೊಂಡು ಒಣಗುತಿ್ತದೆ. ಾರೋನ್ ತಗು್ಗ ಒಣಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದೆ. ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಹಿಂದೆ ಬಹು ಅಂದ ಾದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳುಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಈಗ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ನನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಈಗ
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗುವೆನು. 11 ಜನರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ದಂಟಿನಂತೆಯೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಬೆಂಕಿಯಂತಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುವದು. 12ಎಲುಬುಗಳು ಬೂದಿ ಾಗುವ ತನಕ ಜನರು ಸುಡಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರುಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ ಒಣ ದೆಗಳಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

13 “ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

14ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಪಿಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ
ನಡುಗುವರು. ಜನರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಾಶ ಾಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ತೆ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲರು?
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸುಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರು ಾಸ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

15 ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರು ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು. ಇತರರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ೕಜನೆಗಳನು್ನ

ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಅಂಥವರು ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. ಎತ್ತರ ಾದ
ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ ಕೋಟೆ ಳಗೆಅವರು ಾ ಾಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರಬಳಿಆ ಾರಮತು್ತ ನೀರು ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುವದು.

17 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ೌಂದಯರ್ ಪ್ರ ಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾಜನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ನೋಡುವವು.
ನೀವು ಮ ಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. 18-19 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಬಂದ ಜನರೆಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರದೇಶದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಎತು್ತವವರು ಎಲಿ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ, ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಬಂದ
ಗೂಢಚಾರರೆಲಿ್ಲ? ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ನೀವೆಂದೂ ಆ ಜನರನು್ನ ಾಣದೆ ಇರುವಿರಿ.”
ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ

20 ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ನಗರ ಾದ ಚೀ ೕನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಮನೋಹರ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲದ ಗು ಾರ ಾಗಿದೆ.
ಆಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಗ್ಗಗಳು
ಎಂದಿಗೂ ತುಂ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 21-23 ಕೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶವು
ತೊರೆಗಳೂ ಅಗಲ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೂ ಇರುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಯ
ದೋಣಿ ಾಗಲಿ, ಹಡಗುಗ ಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಡುಗುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೇ, ನೀವು ಅದರ
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ಹಗ್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಹಡಗಿನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸ ಾರಿರಿ. ಹಡಗಿನ
ಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆರೆಯಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು. ಆತನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾತನು. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಅರಸನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು,
ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು. ಕೈ ಾಲು ಊನ ಾದವರೂ ಸಹ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಗಳಿಸುವರು. 24 ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಾರೂ “ನನಗೆ ೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

34
ದೇವರು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ

1 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಭೂಮಿಯೂ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ಆಲಿಸಲಿ. 2 ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವುಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಹರಡುವದು,

ರಕ್ತವು ಪವರ್ತದಿಂದ ಹರಿಯುವುದು. 4 ಆ ಾಶವು ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ ಅಂಜೂರದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ ಉದುರಿಬೀಳುವವು.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕರಗಿಹೋಗುವವು. 5 “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿ ಾಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ಎದೋಮನು್ನ ತುಂಡರಿಸುವುದು. ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಬೇಕು. 6 ಆತನು ಬೊಚ್ರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ವಪೆಯಿಂದಲೂ, ಕುರಿಹೋತಗಳ
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭರಿತ ಾಗಿದೆ. 7ಟಗರುಗಳು, ದನಕುರಿಗಳು
ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಹೋರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವು. ಭೂಮಿಯು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು.
ಅಲಿ್ಲನ ಧೂಳುಅವುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ಆವೃತ ಾಗಿದೆ.

8 ಇದು ನೆರವೇರುವುದು, ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಂಡನೆ ಾಗಿ ಸಮಯವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಜನರು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಒಂದು
ವಷರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಎದೋಮಿನ ನದಿಗಳು ಕರಗಿರುವ ಾಳದಂತಿರುವದು. ಅದರ
ನೆಲವು ಸುಡುವ ಗಂಧಕದಂತಿರುವದು. 10 ಬೆಂಕಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಉರಿಯುವದು. ಾರಿಗೂ
ಅದನು್ನ ನಂದಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದೋಮಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಾ ಾಗಲೂ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರುವದು. ಆ
ದೇಶವು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
11 ಪ ಗಳು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು. ಗೂಬೆಗಳೂ ಾಗೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.
ಅದು “ಬೆಂ ಾಡಿನ ಮರುಭೂಮಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 12 ಅದರ ಾಯಕರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ*
ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳಲಿಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇರದು.

13 ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಅಲಿ್ಲಯ ಸುಂದರ ಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವು. ಾಡು ಾಯಿಗಳೂ
ಗೂಬೆಗಳೂ ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು. ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಎತ್ತರ ಾದ ಹುಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಗಳು ಾಸ ಾಡುವವು.

14 ಾಡುಬೆಕು ್ಕಗಳುಮತು್ತ ಕತೆ್ತಕಿರುಬಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವು. ಾಡುಹೋತಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಕರೆಯುವವು. ಾತಿ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲಯೇ ಟೆ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವವು, ಟೆ್ಟಗಳು ಒಡೆ ಾಗ ಸಣ್ಣ ಾವುಮರಿಗಳು ಆ

ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವವು. ಹೆಂಗಸರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸಿ ಾತ ಾಡುವಂತೆ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ ಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುವವು.

* 34:12: ಸ್ವತಂತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಥ ಾ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಜೆಗಳು. ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಅಥ ಾ
ದೇಶದಮುಖ್ಯಪ್ರಜೆಗಳು. ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ಹಿಂದೆಂದೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
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16 ಯೆಹೋವನ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವದನು್ನ ಓದಿರಿ. ಅದರಲಿ್ಲ ಾವದೂ
ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುವವೆಂದು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸುವದು. 17ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳ ದೇಶವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ಆ
ಾ್ರಣಿಗಳು ದೇಶವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ವಷರ್ವಷರ್ವೂಅವುಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡುವವು.

35
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು

1ಮರಭೂಮಿಯೂ ಒಣನೆಲವೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವದು. ಅದು ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಪುಷ್ಪದಂತೆ
ಫಲಿಸುವುದು. 2 ಮರುಭೂಮಿಯು ಹಷರ್ದಿಂದ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಕುಣಿ ಾಡುವದೋ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವದು. ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯದಂತೆಯೂ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಾರೋನಿನ ಕಣಿವೆಯಂತೆಯೂ ಮನೋಹರ ಾಗಿರುವದು. ಇವೆ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವದು ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ
ಾಣುವರು.
3 ಬಲಹೀನ ಾದ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ನಡುಗುವ ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ. 4 ಜನರು

ಭಯದಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಧೈಯರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.”
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 5 ಆಗ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವದು. ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಆಗ ಕಿವುಡರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು.
6 ಕುಂಟರು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿ ಾಡುವರು. ಾತ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಜನರು ಆಗ ಹಷರ್ ಾನವನು್ನ
ಾಡುವರು. ಾ ಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತೊರೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವದೋ ಆಗ ಇವೆ ಾ್ಲ ಜರಗುವವು.
ಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒರತೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವದು. 7 ಆಗ ಜನರು ಬಿಸುಲು್ಗದುರೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನೀರು
ಎಂದು ಾವಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆಗ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳೇ ಇರುವವು. ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾವಿಗಳಿರುವವು.
ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದು. ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಎತ್ತರ ಾದ ನೀರವಂಜಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವಿರುವದು. ಆ ಹೆ ಾ್ದರಿಯು “ಪರಿಶುದ್ಧ” ಾಗರ್ವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮೂಖರ್ರು
ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯರು. ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಾತ್ರ ನಡೆಯುವರು. 9 ಆ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡಲು ಸಿಂಹಗ ಾಗಲಿ ಕೂ್ರರಜಂತುಗ ಾಗಲಿ ಆ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ರ ಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವೇ ಆ ಾಗರ್ವಿರುವುದು.
10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಚೀ ೕನಿಗೆ ಜನರು ಬರು ಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವರು. ಅವರು
ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಅವರ ಸಂತೋಷವಿರುವದು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ವೂ ಸಂತಸವೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತುಂಬಿರುವವು. ದುಃಖವೂ ಚಿಂತೆಯೂ ಬಹು
ದೂರ ಾಗಿರುವವು.

36
ಅಶೂ್ಶರರುಯೆಹೂದದ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವರು

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 2 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನನು್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕ
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ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಮೇಲಿನ ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ನೀರು ಾಲುವೆಯಬಳಿ ನಿಂತರು. ಮೇಲಿನ ಕೊಳವುಅಗಸರ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಾರೆಂದರೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಆ ಾಫನ ಮಗ ಾದ ೕವ ಮತು್ತ
ಶೆಬ್ನ. ಎ ಾ್ಯಕೀಮನು ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿತ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು; ೕವನು ಾಖಲೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು; ಶೆಬ್ನ
ಅರಮನೆಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ಅವರಿಗೆ, “ಮ ಾ ಾಜ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ‘ನೀನು ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧದ
ತಂತೊ್ರೕ ಾಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ; ಕೇವಲ
ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಬೇ ಾದರೆ ಾರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 6ಈಜಿಪು ್ಟ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದೆಂದು ನಂಬಿರುವಿ ಾ? ಈಜಿಪು ್ಟ ಒಂದು
ಮುರಿದ ದಂಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಾರ ಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡುವುದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಾವ ಜನರೂ ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡ ಾಗದು.

7 “ ‘ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಎತ್ತರ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ,ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ,
“ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8 “ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
9 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಅಶ್ವದಳದಮೇಲೆ ಾಕೆ ಭರವಸವಿಡುತಿ್ತೕರಿ?

10 “ ‘ಈಗ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? “ಎದು್ದಹೋಗಿ ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ ”

11 ಆಗ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ೕವ ಎಂಬವರು ಆ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ, “ದಯ ಾಡಿ
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು. ಆ ಾಷೆಯು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಯೆಹೂದದ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಡ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನುಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೂನಿಮ್ಮ ಅರಸನೊಂದಿಗೂ
ಾತ್ರ ಾತ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಮೇಲೆಕುಳಿತಿರುವಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾರ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು

ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮೂತ್ರವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಬಳಿಕ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, 14 “ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿರುವ

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:

“ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರನು. 15 “ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು. ಅಶೂ್ಶರದ
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ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ.

16 “ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು;ಅಂಜೂರದಮರದಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದುನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 17 ಹೀಗೆ ನೀವು ಸೇವಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರೆ ಾನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯವೆನು. ಆ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ.”

18 “ ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದರೋ?
ಇಲ್ಲ! 19 ಹ ಾತಿನ, ಅ ಾರ್ದಿನ ದೇವರೆಲಿ್ಲ? ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನ
ದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ಅವರು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ರ ಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ! 20 ಬೇರೆ ಾವ
ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಿದರು? ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರ ಸುವನೋ? ಇಲ್ಲ.’ ”

21 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ೌನ ಾದರು. ಅವರು ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ ಾವ
ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ
ಶೆಬ್ಹ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಶೂ್ಶರದ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

1ಅರಸ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹಳದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ತರು ಾಯ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಮನೆಯ ಅಡಳಿತ ಾರ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನನನು್ನ
ಾಜಕರಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆಆ ೕಚನಮಗನೂಪ್ರ ಾದಿಯೂಆದಯೆ ಾಯನಬಳಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ ದುಗುಡವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಂತೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಇವರು
ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ದಿವಸವನು್ನ ಶೋಕದ ದಿವಸವ ಾ್ನಗಿ ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು
ದುಃಖದ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನತುಂಬಿ ಾಯಿಯ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದ
ಕೂಸಿನಂತಿದೆ. 4ಅಶೂ್ಶರದಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿರುವನು.
ವೈರಿಗಳು ನುಡಿದ ಆ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತೋರಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಉಳಿದಿರುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಅಂದರು.

5-6ಆಗಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ: ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಬಂದ “ಹುಡುಗರು” ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 7 ಇಗೋ, ಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಅ ಾಯದ ಬಗ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವರದಿಯು ಾಜನಿಗೆ
ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆಗ ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿತು
8-9 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ

ಅರಸ ಾದ ತಿ ಾರ್ಕನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಸೇ ಾದಂಡ ಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಸ ಾಚಾರ
ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಅರಸನುಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:

‘ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರಿಂದ ನೀನು ೕಸ ಹೋಗಬೇಡ. “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ಕೈಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡಲು ದೇವರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. 11 ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸರು ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ನೀವು ರ ಸಲ್ಪಡುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ! 12 ವರ
ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. 13ಹ ಾತಿನಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಅ ಾರ್ದಿನಅರಸನೆಲಿ್ಲ?
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ನಗರದ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಹೇನ, ಇ ಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರೆಲಿ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಎ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋದರು.’ ”

ದೇವರಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದನು. ಅನಂತರ ನೇರ ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 16 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಕೆರೂಬಿಯರ ರೆಕೆ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀನೇ ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ; ೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ. 17 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊ! 18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. 19 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ದೇವರುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರು ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಮರದಿಂದ
ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
20 ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ರ ಸು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನೇ ದೇವರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು.”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
21 ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಪತ್ರದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು.’

22 “ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕುರಿತುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು:

‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ಚೀ ೕನಿನ ಕು ಾರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಳು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕು ಾರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಳು.
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23ನೀನು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದು್ದ ಾರಿಗೆ?
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

ಆತನಿಗಿಂತ ನೀನೇ ಉತ್ತಮನೆಂಬ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವತಿರ್ಸಿರುವೆ.

24ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
“ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿವೆ; ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ರಥಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಾನು ಲೆಬನೋನನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನೋನಿನಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಾನು ಏರಿದೆನು.

ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ (ಸೈನ್ಯ) ಾನು ಕಡಿದು ಾಕಿದೆನು.

ಾನು ಅತು್ಯನ್ನತ ಶಿಖರಕೂ್ಕ ದಟ್ಟ ಾದ ಾಡಿನೊಳಗೂ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ಾನು ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸಹೊಸ ಸ್ಥಳದ ನೀರು ಕುಡಿದಿರುವೆನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ

ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

26 ‘ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ಾ?
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾನು ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಾ್ರಚೀನ ಾಲದಿಂದ ಅದರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ಅದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.

27ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದರು ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಾದರು.
ಅವರು ಹೆದರಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಸಸಿಗಳಂತೆಯೂ ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರುಮನೆಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವುಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ದಲೇ ಾಯುವವು.

28ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನುಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಮನೆಗೆ ಬಂದದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
29 ೌದು, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.

ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ,
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕಿ,

ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದೆ್ದ ೕ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
30 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಈ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಿನ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ ನೀನುಊಟ ಾಡುವೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
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ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಊಟ ಾಡುವೆ. ಆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರ
ಸಂಗ್ರಹ ಾಗುವದು. ನೀನು ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವೆ.

31 “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿದವರುಮತೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು.
ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಆಳ ಾಗಿ ಇಳಿಯಬಿಟು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.
32 ಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಂದಿ ಾತ್ರವೇ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವರು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಉಳಿದವರು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುವರು.” ಯೆಹೋವನ ಾಢ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವದು.

33ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವನು:

“ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒಂದು ಾಣವನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಾರಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ತನ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತರುವದಿಲ್ಲ.
ಈಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಅವನು ದಿಬ್ಬ ಾಕುವದಿಲ್ಲ.

34ಅವನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.
ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

35 ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು.”

ಅಶೂ್ಶರರ ಸೈನ್ಯವು ಾಶಗೊಂಡದು್ದ
36 ಆ ಾತಿ್ರ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ

ಎಂಭತೆದು ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು.
37ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ನಿನೆವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದನು.

38 ಒಂದು ದಿವಸ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ
ಇಬ್ಬರುಮಕ್ಕ ಾದಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ಮತು್ತ ಸರೆಚರ್ಎಂಬವರು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದಸಂಹರಿಸಿಅರ ಾಟ್ ಗೆ
ಪ ಾಯನಗೈದರು. ಅನಂತರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನಮಗ ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅಶೂ್ಶರದ ಹೊಸ ಅರಸ ಾದನು.

38
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆ ಾಯನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಯೆ ಾಯನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: ‘ನೀನು ಬೇಗನೇ ಾಯುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಯು ಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಿನಗೆ
ಗುಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ,
3 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೋ.
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.

4ಆಗಯೆ ಾಯನಿಗೆಈಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದಬಂದಿತು: 5“ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಬಳಿಗೆಹೋಗಿಹೇಳು,
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಾ ಾಡುವೆನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ರ ಸುವೆನು.’ ”
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7 “ದೇವರು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ: 8 ಇಗೋ, ಆ ಾಜನ
ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ನ
ನೆರಳುಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಡು
9ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಬರೆದ ಪತ್ರ:

10 ಾನು ವೃದ್ಧ ಾಗುವ ತನಕ ಬದುಕುವೆನೆಂದು ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಾನು ಮರಣ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ಅಲಿ್ಲ
ಕಳೆಯುವೆನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಾನೆಂದೆ: “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜನರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ಾನು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
12ನನ್ನ ಮನೆಯು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುರುಬನ ಗು ಾರವು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬನು ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾನು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇಮುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

13ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಸಿಂಹವುಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದು ಪುಡಿ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೆ ಾ್ಲ ಜಜಿ್ಜಹೋಯಿತು.

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅಷು್ಟ ಅಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕೕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ!
14 ಾನು ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು.

ಪ ಯಂತೆ ಅರಚಿಕೊಂಡೆನು.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ್ವಗರ್ದ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡು ಾ್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡವು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ತುಂ ಾ ಚಿಂ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು.”
15 ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ?

ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿವೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ದೀನ ಾಗುವೆನು.

16ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವುಪುನರುಜಿ್ಜೕವಿಸುವಂತೆ ಾಡು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಂಡು ಆರೋಗ ್ಯ ಾಯಕ ಾಗುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಾನು ತಿರುಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡು.
ಾನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡು.

17ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.
ನನಗೀಗ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವದರಿಂದ
ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಹುದೂರ ಬಿ ಾಡಿದೆ.

18ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.
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ಸತು್ತಹೋದವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಳ ಾದ
ಕುಣಿಗೆ ಸೇರುವರು. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಾತ ಾಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.

19ನನ್ನ ಾಗೆ ಈ ದಿನ ಜೀವಿಸುವವರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲು ಕಲಿಸುವರು.

20 ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ಯ ಾರಿಸು ಾ್ತ
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.”

21 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಂಜೂರದ ಉಂಡೆ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯದ
ಮೇಲಿಡು. ಆಗ ನೀನು ಗುಣಹೊಂದುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.*

22ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ ಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು? ಾನು ದೇವರ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

39
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನ್ಎಂಬವನಮಗ ಾದಮೆರೋದಕಬಲ ಾನ್ಎಂಬವನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ ತೆಗೆ ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ದೂತರಿಗೆ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಾನು ಕೊಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ
ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸುವಖಡ್ಗಗಳನು್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು;ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು.

3ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು
ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಅವರು ಏನನು್ನ ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು, “ಇವರು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ದೇಶ
ಾಬಿಲೋನ್” ಎಂದನು.
4 “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ತಿರುಗಿಯೆ ಾಯನು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
“ಅವರು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಾನು ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ತೋರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು: 6 ‘ನಿನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು ಕೂಡಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ಇಲಿ್ಲಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯು್ಯವ ಾಲವು ಬರುವದು. ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಯ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವೇ ಸರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ( ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅರಸ ಾಗಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದೆಂದು ಅವನು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು.)

40
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ ಯು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು

1ನಿನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು, ಸಂತೈಸು.
* 38:21: ಈವಚನಗಳು ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲಟಿ್ಟವೆ.



ಯೆ ಾಯ 40:2 1094 ಯೆ ಾಯ 40:12

2ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾ ಾಡು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ನಿನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯವುಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.’

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಎರಡು ಾರಿ ಶಿ ಸಿದನು.”

3ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೂಗಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ!

ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ!
4ತಗು್ಗಗಳನು್ನ ಸಮತಟು್ಟ ಾಡಿರಿ.

ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ ಾಡಿರಿ.
ಕೊರಕಲು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ.

ಏರುತಗು್ಗ ನೆಲವನು್ನ ಸಮಗೊಳಿಸಿರಿ.
5ಆಗಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು.

ಆಗ ಎಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.”

6ಒಂದು ಸ್ವರವು “ ಾತ ಾಡು” ಎಂದಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಏನು ಾ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು.

ಆಗ ಸ್ವರವು, “ಜನರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ,ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಾಡುಹೂವಿನಂತಿದೆ.

7ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತು.
ಆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಾಡಿನಪುಷ್ಪವು ಾಡಿಹೋಯಿತು.

8ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹುಲು್ಲ ಾಯುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪಗಳುಉದುರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾತುಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್-ರಕ್ಷಣೆ

9ಚೀ ೕನೇ, ಾರಿ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಿ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾರು!

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತೆರ್ ಇದೆ.
ಹೆದರಬೇಡ,ಅದನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾರು.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸು:
“ಇಗೋ! ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.”

10ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗ ಡನೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಆಳುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ತರುವನು.
ಅವರ ಸಂಬಳವುಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಕುರುಬನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.
ಅದರ ಾಯಿಆತನ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುವವು.
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ದೇವರೇ

12ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಾಗರಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು?
ತನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು?
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ಭೂಮಿಯಧೂಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಅಳೆದವ ಾರ್ರು?
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆಕೋಲನು್ನ ಾರು ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು?

13ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಆತನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆತನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ.

14ಯೆಹೋವನು ಾರಿಂ ಾದರೂ ಸ ಾಯ ಕೇಳಿದನೋ?
ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದರೋ?
ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೋ?
ಾವ ಾದರೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನೋ?

15ಇಗೋ,ಈಪ್ರಪಂಚದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೊಡದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಂತಿವೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಿದರೆ

ಅವುಧೂಳಿನ ಕಣದಂತಿವೆ.
16ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟ್ಟರೂ ಾಲದು,

ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳು ಆತನಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಾಲವು.
17ಲೋಕದ ಜ ಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನೆದುರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.

ಆತನೆದುರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.

ದೇವರ ರೂಪವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು
18ದೇವರನು್ನ ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ಕದರೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದೇ?

ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಬರೆಯಬಹುದೇ?
19ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಅಥ ಾಮರದಿಂದ ತ ಾರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
20ಅದರ ಪೀಠ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷಜಾತಿಯಮರವನು್ನ ಆರಿಸುವನು.

ಈಬಗೆಯಮರವು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬಡಗಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು.

ಆ ಬಡಗಿಯು ವಿಗ್ರಹ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಾಡುವನು.
21ಈವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ?

ಇದರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ.
ಎಷೊ್ಟೕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಾರೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದರಬಹುದು.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರು ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.

22ಯೆಹೋವನು ಸತ್ಯ ಾದ ದೇವರು. ಆತನುಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನರು ಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವರು.

ಆತನು ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸುರುಳಿ ಾಗಿ ಸುತು್ತವನು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನು ಎಳೆದು ಗು ಾರದಂತೆ ಅಗಲ ಾಡಿ ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

23ಆತನು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

24ಇವರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು.
ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ಆಳ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಲೇ

ದೇವರಉಸಿರಿಗೆ ಅವು ಾಡಿ ಾಯುವವು;
ಾಳಿಯು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದು.

25ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನನು್ನ ಾರಿ ಾದರೂ ಹೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?
ನನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.”
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26ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ!
ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದವರು ಾರು?
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಆ “ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ” ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದವರು ಾರು?
ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯುವವರು ಾರು?

ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಾಕೋಬೇ, ಇದು ಸತ್ಯ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನದನು್ನ ನಂಬಬೇಕು.

ಹೀಗಿರಲು ನೀನು, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

28ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನಿಯೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿರುವೆ.

ಆತನು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

29ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ ಆತನು ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಬಲಹೀನರನು್ನ ಶಕಿ್ತವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

30 ೌವನಸ್ಥರು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಬೇಕು; ಹುಡುಗರೂಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವರು.

31 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರು ಮತೆ್ತ ಬಲಹೊಂದುವರು. ಹದು್ದ ಹೊಸಗರಿಗಳನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರು ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಅವರು ಓ ಾಡಿದರೂ ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ನಡೆ ಾಡಿದರೂ ಬಳಲಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

41
ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರವೂಜೀವಿಸುವನು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾಂಗಗಳವರೇ, ೌನ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಮತೆ್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿರಿ.
ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು

ಾರು ಸರಿ ಎಂದು ಾದಿಸೋಣ!
2ಈಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿರಿ: ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು?

ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ಅವರನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಾಡುವನು. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಿ ಾಜರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂ ಾಡುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

3ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಓಡಿಸಿದರೂ ಾಯಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೋಗದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು.

4ಇವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದವರು ಾರು?
ಆದಿಯಿಂದಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದವರು ಾರು? ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
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ಾನೇ ದಲನೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅ ಾದಿ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನಿದೆ್ದನು.
ಎಲ್ಲವೂಅಂತ್ಯ ಾಗುವ ತನಕ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ.

5ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳವರೇ,
ನೋಡಿರಿ, ಭಯಗೊಳಿ್ಳರಿ.

ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಿರುವ ದೇಶಗಳೇ,
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂ ಾಗ ಅವರು ಬಂದರು.

6 “ಕೆಲಸ ಾರರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಪರಸ್ಪರ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವರು. 7 ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡುವನು.

ಅವನು ಬಂ ಾರದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ತಗಡನು್ನ
ಸಮತಟು್ಟ ಾಡುವನು. ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಈ ಕೆಲಸದವನು ‘ಇದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ. ತಗಡು ಹೊರಗೆ ಬರ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೀಠಕೆ್ಕ ಳೆ ಹೊಡೆದು
ಭದ್ರಪಡಿಸುವನು. ಈಗ ವಿಗ್ರಹವುಅ ಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು
8ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.

ಾಕೋಬೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿರುವೆ.

9ನೀನು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ.
ಆದರೆ ಕೈಚಾಚಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು.
‘ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10 ಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸದಿರು.
ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ನೀತಿಯಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವೆನು.
11ನೋಡು, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಾಣದೆಹೋಗುವರು.
12ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಹುಡುಕುವೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದವರು ಾಣದೆಹೋಗುವರು.
13ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
‘ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಹೆದರಬೇಡ.

ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”
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ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನೂ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

15 ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಹರಿತ ಾದ
ಹಲು್ಲಗಳಿವೆ.

ಬೇ ಾಯ ಾರರು ಾನ್ಯವನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.
ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ತುಳಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡುವಿರಿ.
ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಕುಂಟೆಯಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.

16ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವಿರಿ.
ಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವುದು.

ಆಗ ನೀವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತಸಪಡುವಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

17 “ಬಡಜನರು ನೀರಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ನೀರು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಹಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.

ಾನು ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,ಅವರನು್ನ ಾಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

18ಒಣಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಕಣಿವೆಗಳಮೂಲಕ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಸರೋವರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಾಣುವವು.

19ಮರುಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರು, ಆಲೀವ್, ಕಸೂ್ತರಿಜಾಲಿ, ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿಮತು್ತ ತಿಲಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇರುವವು.

20ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ,
ಇವುಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆದವುಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಯೆಹೋವನೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲು

21 ಾಕೋಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಬನಿ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ
ಮಂಡಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದೆ್ದೕನು? ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದೇನು? ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಾವು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು. 23ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಾವ ಸೂಚನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು? ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವೇ
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಆಗ ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗುವುದು. ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿರಿ. ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ೌರವಿಸಿ, ಭಯಪಟು್ಟ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆವು.

24 “ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ, ಕೇಳಿ. ನೀವುಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಾದವರು. ನೀವುಏನನೂ್ನ ಾಡ ಾರಿರಿ.
ದೇವರ ದೃಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ ತುಚ್ಛ ಾದವನು ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಜಿಸುವನು.”

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
25 “ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿದೆನು.

ಅವನುಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವನು.
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ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಅವನು ಆ ಾಧಿಸುವನು.
ಕುಂ ಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿದು ಹದಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಅರಸರುಗಳಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡುವನು.

26 “ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿತೋ?
ಾವ ವಿಗ್ರಹವೂನಮಗೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಮತು್ತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.

27ಈವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ದಲನೆಯವನು.
‘ನೋಡು ನಿನ್ನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.”

28 ಾನು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದೆನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ಾ ಾಡುವಷು್ಟ ಾನಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

29ಆ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.
ಅವುಗಳುಏನೂ ಾಡ ಾರವು.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

42
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನು

1 “ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿರಿ!
ಾನು ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

2ಆತನು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡನು,
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಕೂಗುವದಿಲ್ಲ.

3ಮೃದು ಾಗಿರುವ ಆತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಕಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ತುಂಡು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸನು.
ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

4ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ
ಆತನು ಬಲಹೀನ ಾಗುವದಿಲ್ಲ;ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರು ಸಹ ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬುವರು.”
ಯೆಹೋವನೇ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ ಾರ

5 ನಿಜದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.

6 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು.
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ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂರ ಸುವೆನು.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಗುರು ಾಗಿರುವೆ.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರ ಾಶ ಾಗಿರುವೆ.
7ನೀನು ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವೆ;

ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಬಿಡಿಸುವೆ.
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆ.

8 “ ಾನೇ ಕತರ್ನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡೆನು.
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.

9ಇಗೋ, ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಸಂಭವಿಸುವ ದಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.”
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

10ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ
ದೂರದೇಶಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲಿ.

11ಮರುಭೂಮಿಗಳೂನಗರಗಳೂ ಕೇ ಾರಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

ಸೆ ಾ ಪಟ್ಟಣ ಾಸಿಗಳೇ, ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಾನ ಾಡಿರಿ.

12ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

13ಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧವೀರನಂತೆ ಹೊರಡುವನು.
ಆತನುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತ ಾ ಾಗಿರುವ ಶೂರನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನುಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ
ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ದೇವರು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

14 “ ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಾನು ಏನೂ ಹೇಳದ ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ಾನು ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಕಿರುಚುವೆನು;
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವೆನು.

15ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಪವರ್ತಗಳನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು;
ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

16ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಕುರುಡರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
ಕುರುಡರು ಹೋಗಿರದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
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ಾನು ಕೊರಕಲು ನೆಲವನು್ನ ಸಮತಟಾ್ಟಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು

18 “ಕಿವುಡರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಕುರುಡರೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.

19ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ದೂತನು ಕಿವುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನುಪೂಣರ್ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಾನು ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಅವನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ;

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.”
21ತನ್ನ ಸೇವಕನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ

ತನ್ನ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದಉಪದೇಶವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂಯೆಹೋವನು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
22ಆದರೆ, ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ಾ್ದರೆ.
ತರುಣರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;

ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ “ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು”

ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

23 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ದೇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು
ಆತನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವದನು್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 24 ಾಕೋಬ್ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಾರು? ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಾಗೆ ಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಾವು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಲ ಾದ ಯುದ್ಧಗಳು
ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರ ಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

43
ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗಿರುವನು

1 ಾಕೋಬೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈಗ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು ನನ್ನವನೇ. 2 ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆ. ನೀನು ನದಿಗಳನು್ನ ಾಟು ಾಗ
ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಿರುವೆ. ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ನಡೆಯು ಾಗ ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಗದು. 3 ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚನೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ
ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 4ನೀನು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ಾನು ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
6 ಾನು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ದ ಣಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಬಹುದೂರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. 7 ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ನನ ಾಗಿಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು
ಾನೇ,ಅವರು ನನ್ನವರೇ!
8 “ಕಣಿ್ಣದೂ್ದ ಕುರುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಕಿವಿಯಿದೂ್ದ

ಕಿವುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 9ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ
ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದು ತರಲಿ. ಆ ಾ ಗಳು ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಸತ್ಯವಂತರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಸೇವಕನು ನೀನೇ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ನಿಜ ದೇವರು
ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು. ನನಗಿಂತ
ದಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 11 ಾನೇ,
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು! ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ! 12 ಾನೇ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆನು.
ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆನು. ಾನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದತನು
ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.” (ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.) 13 “ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಾರು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲರು?”
14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾತನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು

ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಕಲಿ್ದೕಯ ಜನರು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಿಂದಲೇ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. (ಅವರು ಆ ಹಡಗುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿ ಾ್ದರೆ.) 15 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು;
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ರ ಸುವನು
16ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವನು. ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿರುವ

ನೀರಿನಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 17 “ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಅಶ್ವದಳ, ರಥಬಲಮತು್ತ ಭೂದಳವು ಸೋತುಹೋಗುವವು. ಮತೆ್ತ ಅವರು
ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು. ಮೇಣದ ಬತಿ್ತಯ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ
ಅವರು ನಂದಿಸಲ್ಪಡುವರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನೆಸಬೇಡ. 19 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ಹೊಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಹೊಸ ಸಸಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾನುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂರಸೆ್ತಯನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನದಿಹರಿಯುವಂತೆ
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ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೂ ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಪ ಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವವು. ಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ ಅವು
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವವು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು. 21 ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದಈ ಜನರು ನನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವರು.
22 “ ಾಕೋಬೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 23 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 24ನೀನು ನನ್ನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡಲು
ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಖಚುರ್ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಾರವನು್ನಂಟು ಾಡಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸಿರುವೆ.

25“ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಾಕು ಾತನು ಾನೇ. ಾನುಇದನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾವದು ಸರಿ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಾಡಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ರುಜು ಾತು
ಾಡಬೇಕು. 27 ನಿನ್ನ ದಲನೆ ತಂದೆಯು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ವಕೀಲರು* ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಯರ್ ಾಡಿದರು. 28 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಳುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ಾನು ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡುವೆನು.
ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು.”
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1 “ ಾಕೋಬೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು. 2ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು.
ನೀನು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು. ಾಕೋಬೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕನೇ, ಹೆದರದಿರು. ಯೆಶುರೂನೇ (ಇಸೆ್ರೕಲೇ), ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3 “ ಾ ಾರಿದ ಜನರಿ ಗೆ ಾನು ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು. ಬಂಜ ರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅದು ಹರಿಯುವ ಬುಗೆ್ಗಯ
ನೀರಿನಂತಿರುವುದು. 4ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವಮರದಂತಿರುವರು.

5 “ಒಬ್ಬನು: ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಾಕೋಬನ
ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ‘ ಾನುಯೆಹೋವನವನು’ಎಂದು ಸಹಿ ಾಕುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು,
ಾನು ‘ಇಸೆ್ರೕಲನು’ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”
6ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಾನೇ
ಆದಿಯೂಅಂತ್ಯವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7ನನ್ನಂತಹ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಈಗ
ಾತ ಾಡಲಿ. ಆ ದೇವರುಗಳು ಬಂದು ಾವು ನನ್ನಂತಿರುವು ಾಗಿ ರುಜು ಾತು ಾಡಲಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಇರುವ ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ದೇವರು
ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಾನು ಭವಿಷ ್ಯದ ಸಂಭವಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಾ ಗಳು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ‘ಬಂಡೆ’ಯೂಇಲ್ಲ. ಾನೊಬ್ಬನೇ!”

* 43:27: ವಕೀಲರು ಬಹುಶಃ,ಉಪದೇಶಕರು, ಾಜಕರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು. ಇವರು ಜನರಿಗೂಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂಮಧ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಾರದವುಗಳು
9ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಸು್ತಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರು

ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಾವ ಪ್ರ ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರವು. ಆ ಜನರು ಆ
ವಿಗ್ರಹದ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆಅವುಗಳಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು
ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವುಗಳೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ.
10 ಈ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿದವ ಾರ್ರು? ಇಂಥ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾರ್ರು? 11 ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ

ಜನರೇ, ಅವರು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಆ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೂ ಭಯವೂಉಂಟಾಗುವದು.

12ಒಬ್ಬನು ಕುಲಿಮೆಯ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಆ
ಲೋಹವನು್ನ ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಹಸಿ ಾಗ ಅವನ ಶಕಿ್ತಯು ಕಡಿಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಬಲಹೀನ ಾಗುವನು.

13ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೂಲಿನಿಂದಲೂ ಅಡಿಕೋಲುಗಳಿಂದಲೂಮರದಮೇಲೆ ಗುರುತು
ಾಡುವನು. ಾನು ಎಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮನು ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಬೇರೆ ಏನೂ
ಾಡದೆಮನೆ ಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವದು.
14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ, ಓಕ್ ಮರಗಳನು್ನ

ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ. (ಅವನು ಆ ಮರಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಾ ಾಗಿಯೇ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದವು.
ಅವನುಮರದ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಳೆಯು ಆ ಸಸಿಯನು್ನ ಮರವ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.)

15ಅವನುಮರವನು್ನ ಕಡಿದು, ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಲು ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ; ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ
ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಬೇಯಿಸು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುಡು ಾ್ತನೆ; ಉಳಿದ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಕೆತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ದೇವರೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನು ತ ಾರಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು. 16ಮರದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು; ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಂಸವನು್ನ
ಬೇಯಿಸಿ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನು್ನವನು; ಆ ಮರದ ೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ
ಅವನು, “ಈಗನನಗೆಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯಪ್ರ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾನು ನೋಡಬಲೆ್ಲನು!” ಎಂದುಹೇಳುವನು.
17ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದ ತುಂಡುಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿಆಮನುಷ ್ಯನು ಅದರಿಂದವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ತ ಾರಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯುವನು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸುವನು.
ಅದರಮುಂದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

18 ಅವರಿಗೆ ಾವು ಾಡುವುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಣ ಾರದಂತೆ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ ಎಂಬಂತಿವೆ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 19 “ ಾನು ಆ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿ
ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅದರ ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಟೆ್ಟನು; ಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದೆನು; ಆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿಂದೆನು; ಉಳಿದ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿದೆನು; ಾನು ಮರದ
ತುಂಡನು್ನ ಪೂಜಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವರೆಂದೂ ೕಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.

20 ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇ ತಿಳಿಯದು. ಅವನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ
ಹೃದಯವು ಅವನನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅವನು ಾಣ ಾರನು. “ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಸುಳು್ಳ
ದೇವ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಜದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸ ಾಯಕನು

21 “ ಾಕೋಬೇ,ಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!
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ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು; ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.

22ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ದೊಡ್ಡ ೕಡದಂತಿವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಹೋದ
ೕಡದಂತೆ ಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.”

23ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಶವು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯೂಭೂಮಿಯಅಧೋ ಾಗವೂ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವರ್ತಗಳು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ರ ಸಿದನು,
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಆತನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

24ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟೆ್ಟನು;
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹರಡಿದೆನು.”

25 ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಮಂತ್ರ ಾರರನು್ನ ದೇವರು ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಾನಿಗಳನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತಿ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮೂಢರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 26ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ತಿಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಸಂದೇಶಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರು
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಯು

ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದುಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದದಪುನರ್ ನಿ ಾರ್ಣದಲಿ್ಲ ಸೈರಸನ ಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂತಲೂ

ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ” ಎಂತಲೂ
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂತಲೂ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

27ಆಳ ಾದ ನೀರಿಗೆ, “ಒಣಗಿಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಾನು ಬತಿ್ತಸುವೆನು” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

28ಸೈರಸನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಕುರುಬನು.
ಾನು ಬಯಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಡುವೆ.
ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ’ ಎಂದೂ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ‘ನಿನ್ನ ಅಸಿ್ತ ಾರವುಮತೆ್ತ ಾಕಲ್ಪಡುವದು’ ಎಂದೂ ಹೇಳುವೆ.”

45
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಕೊಡಲುಯೆಹೋವನಿಂದ ಸೈರಸನ ಆಯೆ್ಕ
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1 ಾನು ಆರಿಸಿರುವ ಅರಸ ಾದ ಸೈರಸನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ಾನು ಸೈರಸನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು.
ಅರಸರುಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು.
ನಗರ ಾ್ವರಗಳು ಅವನಮುನು್ನಗು್ಗವಿಕೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದು.
ನಗರ ಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದು ಸೈರಸನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”

2ಸೈರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವುಮುನು್ನಗು್ಗವದು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ ಾಡುವೆನು.

ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ನಗರ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು.
ಾ್ವರಗಳ ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು.

3 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ನಿ ೕಪವನೂ್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.

ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸೈರಸನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಾನೇ.
ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

6 ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾನೇ ದೇವರೆಂದೂ

ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
7ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಾನೇ.

ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತರುವವನೂ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡುವೆನು.

8 “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ೕಡಗಳು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸಲಿ.

ಭೂಮಿಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ;
ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಳೆಯಲಿ.

ಒಳೆ್ಳತನವುಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.”
ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು

9 “ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡು. ತಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾದಿಸುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವರು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯ ತುಂಡುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು
ಮೃದು ಾದ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆ ಮಡಿಕೆಯು ಕುಂ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. ತ ಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ತ ಾರಿಸಿದವನನು್ನ

ಪ್ರಶಿ್ನಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಈ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 10 ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ.
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನು್ನ, ‘ನನಗೆ ಜೀವ ಾಕೆ ಕೊಟೆ್ಟ?’ ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ,
‘ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹೆತ್ತದು್ದ ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ ”
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11 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನು ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿದಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುವಿ ಾ?
ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವಿ ೕ?

12ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನೂ ಾನೇ.

ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

13 ಾನು ಸೈರಸನಿಗೆ ಸು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಸೈರಸನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು;
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೈರಸನು ನನಗೆ ಾರಿಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವರು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೇನೂ ಖಚುರ್ ಇಲ್ಲ.”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳ ಾಜ್ಯಗ ಾಗಿವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಸೆ ಾದಉನ್ನತ ಜನರು ನಿನ್ನವ ಾಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ’ ”
ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು.

15ದೇವರೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಣ ಾರರು.
ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿ ೕಚಕನು.

16ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.

17ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಡುವದು.
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

18ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿರಲೆಂದಲ್ಲ.
ಅದು ಜನಭರಿತ ಾಗಿರಲೆಂದೇ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

“ ಾನೇಯೆಹೋವನು,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

19 ಾನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾತ ಾಡದೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿಯೇ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಭೂಮಿಯಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ
ಎಂದು ಾನು ಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
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ಾನೇಯೆಹೋವನು. ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
20 “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದ ಜನರೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬನಿ್ನರಿ.

(ಈ ಜನರು ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅವರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಡುವದು ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿಯದು. 21 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಕೆ ನಂಬು ಾ್ತರೆಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲಿ.)
“ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದವರು ಾರು? ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಈ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದವರು ಾರು? ಾನೇ. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ? ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು
ಬೇರೆ ಾ್ಲದರೂ ಇರುವನೇ? ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ದೇವರು ಇರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಬೇರೆ
ದೇವರು ಇಲ್ಲ! 22ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ. ಾನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.

23 “ನನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಆ ಯು ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ
ನೀತಿಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದು್ದ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನ
ಮುಂದೆಅಡ್ಡಬೀಳುವರೆಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲುಪ್ರತಿ
ಾಡುವನು. 24ಜನರು ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ಶಕಿ್ತಯೂ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೂಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುವದು.’ ”
ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಗಳು ಆತನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡವರು ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು. ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು.

46
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ

1 ಬೇಲ್ ಮತು್ತ ನೆಬೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವವು. ಒಡೆಯನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳುಕೇವಲವಿಗ್ರಹಗಳೇ. ಜನರು ಾರ ಾದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪಶುಗಳಮೇಲೆಹೊರಿಸುವರು.
ಅವು ಕೇವಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಹೊರೆಗ ಾಗಿವೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಜನರನು್ನ
ದಣಿಸುವುದೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 2 ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವವು. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು; ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒಯು್ಯವರು.

3 “ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡೆನು. ನೀವು
ಮುದುಕ ಾಗು ಾಗಲೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲು ನರೆ ಾಗಲೂ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುವೆನು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”

5 “ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ. ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾನರಲ್ಲ. ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತಿರಲು ಬೇರೆ ಾರಿ ಾದರೂ
ಾಧ್ಯವೇ? 6 ಕೆಲವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಕೈಚೀಲಗಳಿಂದ ಬಂ ಾರವು
ಉದುರುತ್ತವೆ, ಅವರು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗು ಾ್ತರೆ; ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಮರದಿಂದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
7 ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. ಜನರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಲದ
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ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟಗ ಅವು ಅ ಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಎದು್ದಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಕೇವಲ
ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವುಜನರನು್ನ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರವು.

8 “ನೀವು ಾಪ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ. 9 ಬಹಳ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಾಗೆ ಇಲ್ಲ.

10 “ ಾನು ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹು ಾಲದ
ಹಿಂದೆ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ೕಜಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವವು.
ಾನು ಾಡಲು ಬಯಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಗಿಡುಗನಂತಿರುವನು. ಅವನುಬಹುದೂರದೇಶದಿಂದಬಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ಈಡೇರಿಸುವನು. ಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು.
ಾನೇ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
12 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 13 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು. ಚೀ ೕನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ತರುವೆನು.”

47
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

1 “ಕನಿ್ನಕೆಯೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಕು ಾರಿಯೇ
ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿಕೊ.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕು ಾರಿಯೇ, ಸಿಂ ಾಸನರಹಿತ ಾಗಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!
ಈಗ ನೀನುಯಜ ಾನಿಯಲ್ಲ.

ನೀನು ಕೋಮಲ ಾದ ತರುಣಿ ಎಂದು ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
2ಈಗ ನೀನು ಾಸಿ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು.

ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ ಾದಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು.
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸು.
ಜನರು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ

ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟು. ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.
3ಪುರುಷರು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ನೋಡಿ

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ.

ಾರೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

4 “ ‘ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು’

ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವರು.”

5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನೇ,ಅಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರು.
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕು ಾರಿಯೇ ಕತ್ತಲೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇರು,

ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ‘ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಣಿ’ ಎಂದು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
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6 “ನನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಾನು ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದೆ್ದನು.
ಅವರು ನನಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರಮೇಲೆ ಸಿಟಾ್ಟದೆನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.
ಅವರಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ವೃದ್ಧರೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
7 ‘ ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಣಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
8ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಕೋಮಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ,’ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,

‘ ಾನೇ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ. ನನ್ನಂಥಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆಮಕ್ಕಳಿರುವರು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.

9ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ, ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕಳಕೊಳು್ಳವೆ.
ೌದು, ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವವು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾಟಮಂತ್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡ ಾರವು.

10ನೀನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ, ಆದರೂ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
‘ ಾನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾನ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

‘ ಾನೇ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ, ನನ್ನಂಥಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.

11 “ಆದರೆ ವಿಪತು್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವದು.
ಅವು ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವದು.
ನೀನು ಏನೇ ಾಡಿದರೂ ಆ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗದು.

12 ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದರಲೆ್ಲೕ
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದಿರುವೆ.

ಸರಿ, ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀನು ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು.

13ನಿನಗೆ ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಲಹೆ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಖಗೋಳ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರನು್ನ ಕರೆಯಿಸು.
ತಿಂಗಳು ಾ ಾಗ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು.
ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳು ಾ ಾಗ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು.

14ಆದರೆ ಆಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ರ ಸಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುವದು.
ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ರೊಟಿ್ಟಸುಡಲು ಕೆಂಡಗಳು ಾಣಿಸದಂತೆಯೂಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಕಿ ಇರದಂತೆಯೂಅವರು
ಕ್ಷಣ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

15ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯವ ಾರ ನಡಿಸಿದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾರಿ ಹಿಡಿಯುವನು.
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ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.”

48
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಕೋಬನಮನೆತನದವರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ನೀವುಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬದವರು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2 “ ೌದು,ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.

3 “ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.
ಫಕ್ಕನೇ ಅವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

4ನೀವು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ನೀವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಬಗ್ಗದ ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹು ಾಲದ ದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.
ಅವು ಸಂಭವಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಲದ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ನೀವು, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ,
ನಮ್ಮ ಮರ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ದೇವರುಗಳೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ

ಾಡಿದೆನು.’ ”
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ

6 “ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿರಿ; ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ನೀವುಈವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ
ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

7ಇವು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ.
ಇವುಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು.

ಈದಿವಸಕೆ್ಕ ದಲು ನೀವು ಇದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ‘ನಮಗೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳ ಾಗದು.

8ಆದರೆ ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಮೇಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದಿರಿ.
ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಏನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು.
ನೀವು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವಿರಿ.

9 “ಆದರೆ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆನು.
ಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾನು ಾಶ ಾಡದೆ ಇದು್ದದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
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ನನ್ನ ಾಳೆ್ಮ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.

10 “ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು.

11 ಾನು ಇದನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಸು್ತತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ ಾಕೋಬೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಕರೆದೆನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಾನೇ ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

13ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಆ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ಅವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು.

14 “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂಈವಿಷಯಗಳುಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ!”

ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದಮನುಷ ್ಯನು ಾಬಿಲೋನಿಗೂ
ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವನು.

15 “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುತರುವೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

16ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾತು ಕೇಳಿರಿ!
ಾಬಿಲೋನ್ ಒಂದು ದೇಶ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸು ಾಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಾನು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಆತ್ಮನೂ ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ರಕ್ಷಕನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಾವದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಪ್ರ ೕಜನಕರ ೕ ಅದನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.
18ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ತುಂಬಿಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ.

ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳುಬರುತಿ್ತದ್ದವು.
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19ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಾಶ ಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.”

20ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೊರೆಯಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ಕಸಿ್ದೕಯರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ಈವತರ್ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

“ ಾಕೋಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ರ ಸಿದನೆಂದು” ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ.
21ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಜನರು ಾ ಾರಲಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾಗ ನೀರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹರಿಯಿತು.

22ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಸಿಗದು.”

49
ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ

1ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಾನು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕರೆದನು.
ಾನು ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದನು.

2ತನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಳಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಇರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಾಣದಂತೆಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ,

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ.

3ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.”

4ಆಗ ಾನು “ ಾನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜನ ಾದವು.
ಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸವೆಯಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೂ ಏನೂ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ.

ನನಗೆ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಬಹು ಾನವನು್ನ ದೇವರೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
5 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ರೂಪಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು.

ಾನು ಆತನಿಂದ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನು.
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6ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಅದು ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂಮಹ ಾ್ತದದು್ದ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನೀನು ನನ್ನ ಾಗರ್ ಾಗುವೆ.”

7ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ವಿ ೕಚಕನೂ ಆದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನು ದೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಸೇವಿಸುವನು.
ಆದರೆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಆದರೆ ಾಜರುಗಳು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದನಿಂತು ೌರವಿಸುವರು.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಯಕರು ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.”

ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಭರವಸೆಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು,

ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಾ ಾಗಿರುವೆ.

ದೇಶವುಈಗ ಾಶ ಾಗಿದೆ,
ಆದರೆಈ ಭೂಮಿಯು ಾರ ಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರಿಗೆ ನೀನದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆ.

9ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನೀವು,
‘ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ,
‘ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಹೋಗುವರು.
ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಲೂ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ದೊರೆಯುವದು.

10ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗದು, ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನಉರಿ ಬಿಸಿ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಾನಿ ಾಡದು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು,
ಅವರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡಿಸುವನು.

11 ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೊಂದು ಾಗರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆನು.
ಬೆಟ್ಟವು ನೆಲದಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿಯುವುದು;
ತಗು್ಗ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವದು.

12 “ಇಗೋ, ದೂರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಉತ್ತರ, ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅ ಾ್ವನಿನಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

13ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ!
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ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.

14ಆದರೆಈಗ ಚೀ ೕನ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದನೆ.”

15ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಒಬ್ಬ ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಮರೆ ಾಳೇ?

ಾನು ಹೆತ್ತ ಶಿಶುವನು್ನ ಾಯಿಯುಮರೆತುಬಿಡುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆ ಾಳು,

ಆದರೆಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
16ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
17ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು.

ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಿಡುವರು.”
18ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು!

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕೊರಳಲಿ್ಲ ಧರಿಸುವ ಾರದಂತಿರುವರು.
ಮದುಮಗಳು ಧರಿಸುವ ಕಂಠ ಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.

19 “ಈಗ ನೀನು ಸೋತವಳೂ ಾಶ ಾದವಳೂಆಗಿರುವಿ.
ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬುವದು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದವರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವರು.

20 ಕಳೆದುಹೋದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ವ್ಯಸನ ಾಗಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ಆಮಕ್ಕಳು, ‘ಈದೇಶವು ನಮಗೆ ಾಲುವದಿಲ್ಲ.
ಇದಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

21ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ‘ಈಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?
ಇದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ! ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಾನು ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದೆ್ದನು.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ಈಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?

ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇದೆ್ದನ ಾ್ಲ!
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?’ ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

22ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ ಸನೆ್ನ ಾಡುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವರು.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ತರುವರು.
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುವರು.

23ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಸರು ಉ ಾ ಾ್ಯಯ ಾಗಿರುವರು.
ಾಜಪುತಿ್ರಯರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
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ಆಅರಸರೂ ಾಜಪುತಿ್ರಯರೂ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೆಮುತು್ತ ಕೊಡುವರು.

ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಆ ಾಭಂಗಪಡನು ಎಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.”

24ಯುದ್ಧವೀರನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದ್ದನು್ನ
ನೀನು ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನುಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನು್ನ ಾವಲು ಾಯು ಾಗ
ಆ ಕೈದಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

25ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಕೈದಿಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನಿಂದ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾನೇ ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
26ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರು

ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸುವೆನು;

ಆಗಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಕೋಬ್ಯರ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವರು.”

50
ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲು ಶಿ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ

ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಾಖಲೆ ಪತ್ರವೆಲಿ್ಲದೆ?

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಿತೆ್ತೕ?
ಆ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸಲು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿದೆ್ದನೋ,

ಇಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿಯೇ.

2 ಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಎಷು್ಟ ಕರೆದರೂ ಾರೂಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ಾ?
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡಲು ನನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿದೆ.

ಇಗೋ, ಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಒಣಗಿಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.
ಮೀನುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತ ಾರುವವು.

3ಆ ಾಶವನು್ನ ಾನು ಕತ್ತಲೆ ಾಡುವೆನು.
ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು. ಅದು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರದಂತೆ ಕ ಾ್ಪಗಿ ಇರುವದು.”
ದೇವರ ಸೇವಕನು ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು

4ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆಬೋಧಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾನು
ದುಃಖದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರತೀ ಮುಂಜಾನೆ ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.
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6 ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಹೊಡೆಯಲೂ ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕೀಳಲೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಬೈದು ನನ್ನಮುಖಕೆ್ಕಉಗುಳಿದರೂ ಾನು ನನ್ನಮುಖವನು್ನ ಅಡಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 7ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಪಗಳು ನನಗೆ ಾವ ಾನಿಯನು್ನ
ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಬಲ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
8ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ಆತನು ತೋರಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು

ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಲು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಮಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ! 9 ಆದರೆ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸ ಾಗದು. ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯಬಟೆ್ಟಯಂ ಾಗುವರು, ನುಸಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

10ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಜನರು ಆತನ ಸೇವಕನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ ಸೇವಕನುಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವನು. ಅವನು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ ತನ್ನ ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಗಳನೂ್ನ
ದೀವಟಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಹಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀವಟಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವೇ ಬಿದು್ದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ. ಇದನು್ನ
ಾನೇ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

51
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ ಇರಬೇಕು

1 “ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿರಿ; ಆ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದಲೇ ನೀವು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾತೆ ಾದ ಾರಳನೂ್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ; ಾನು
ಕರೆ ಾಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅವನ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ,ಅವನನು್ನ ಮ ಾಜ ಾಂಗದಮೂಲಪುರುಷನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.”

3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಜರ್ನ ಾದ ಅದರ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಆದರಿಸುವನು; ಅವರಿ ಾಗಿ ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯನವನದಂತೆ ಾಡುವನು. ಆ ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಉ ಾ್ಯನವನ ಾಗುವದು. ಅದರೊಳಗಿರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು, ಜಯಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವರು.

4 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿದು್ದ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

5 ಾನು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.

ದೂರದೇಶದವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಹೊಗೆಯ ೕಡದಂತೆ ಆ ಾಶವು ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.
ಭೂಮಿಯು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯಬಟೆ್ಟಯಂ ಾಗುವುದು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಾಯುವರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವದು.
ನನ್ನ ಕರುಣೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಗದು.
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7ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀವು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.

8 ಾಕೆಂದರೆ ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ತಿಂದು ಾಕುವುದು. ಅವರುಉಣೆ್ಣಯಂತಿರುವರು,
ನುಸಿಯು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.”

ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದು
9ಯೆಹೋವನ ಭುಜಬಲವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ,

ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊ!
ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆಯೇ

ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ರಹಬನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.

ದೈ ಾ್ಯ ಾರದಮೃಗವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.
10ನೀನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ. ಮ ಾ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ನೀನು ರಸೆ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಮರಳಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ಅವರ ಹಷರ್ವುಅವರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.

ಅವರು ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡುವರು.
ಅವರ ದುಃಖವೆ ಾ್ಲ ಬಹುದೂರ ಾಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾತನು ಾನೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು.
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಯುವ ನರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಾಯುವ ಕೇವಲ

ಾನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

13ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನೂ್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಗ ಅವರೆಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

14ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬೇ ಾದಷು್ಟಊಟವಿರುವದು.

15 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.
ಾನು ಾಗರವನು್ನ ಕದಡಿಸಿ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”
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(ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.)

16 “ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಾ ಾಡುವೆನು. ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಚೀ ೕನಿಗೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು

17ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಎದೆ್ದೕಳು;
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು

ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಶಿ ಯು ವಿಷತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರಯಂತಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಿತು್ತ.

ಈಗ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.

18ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅವಳಿ ಾಗಿ ಾಯಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾಗರ್ದಶರ್ಕರು ಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
19ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದವು: ಲೂಟಿ ಮತು್ತ ಕೊರತೆ; ಾಮ ಮತು್ತ
ಖಡ್ಗ.
ನೀನು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಾರೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾರೂ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ

ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ನಿನ್ನ ಜನರು ಬಲಹೀನ ಾದರು. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಿದರು.
ಆ ಜನರು ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬಲೆ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ
ಜಿಂಕೆಯಂತಿರುವರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಿ ಯನು್ನ, ಾಳ ಾರದಷು್ಟ ಶಿ ಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಶಿ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಕಂ ಾ ಾದರು.

21ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನೀನುಅಮಲೇರಿದವಳಂತೆಶಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರುವುದು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ, “ವಿಷದಿಂದಷೆ್ಟೕ.”

22ನಿನ್ನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅವನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ವಿಷದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ (ಶಿ ) ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. 23 ಈಗ ನನ್ನ ಕೋಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ
ಾನಿ ಾಡಿದವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗಬೀಳು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾವು ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀನು ಮಣಿ್ಣನ ಧೂ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ
ನಡೆ ಾಡಿದರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಬೀದಿ ಾದಿ.”

52
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರ ಸಲ್ಪಡುವದು

1ಚೀ ೕನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊ; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ.
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತೕ ಪ್ರವೇಶಿಸರು.

2ನಿನ್ನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

ಚೀ ೕನಿನ ಕು ಾತೆರ್ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಒಮೆ್ಮ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ.

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾರಿದು್ದ ಹಣ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ;
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ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು.”

4 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಜನರು ದಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಲು ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸ ಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಶೂ್ಶರವು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿತು. 5 ಈಗ ನೋಡು, ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸು. ಇನೊ್ನಂದು ಜ ಾಂಗವು ಅವರನು್ನ

ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. ಈ ದೇಶವು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ
ದೇಶವುನನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡಿಸಿ ನಕಿ್ಕತು್ತ. ಈಗಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.”

6ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು. ಾನು
ಾರೆಂದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ಾಗುವದು. ‘ ಾನೇ’

ಎಂ ಾತ ಾದ ಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”
7 ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶ ಾಹಕನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುವದು ಎಷೊ್ಟೕ

ಅಂದ ಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಾರನು, “ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ, ಾವು ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ
ದೇವರು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಾಗಿದೆ.

8ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುವವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸಂತಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೋಡುವನು.

9ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳುಮತೆ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುವವು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ.

ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
10ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು ನೋಡುವರು.

11ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು;
ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು.
ಾಜಕರೇ, ಆ ಾಧನೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ.

12ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಿರಿ.
ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ ಅವರು ಬಲವಂತ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರುವನು.
ದೇವಸೇವಕನ ಸಂಕಟ

13ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ. ಆತನು ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವನು.
ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದವ ಾಗಿರುವನು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ
ೌರವಿಸುವರು. 14 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು
ಮನುಷ ್ಯನೆಂಬ ಗುರುತೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ರೂಪವು ವಿ ಾರ ಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು
ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. 15 ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಅರಸರು
ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಆತನ ವಿಚಾರ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.”
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53
1 ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು? ಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾರು?
2 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಆತನು ಬೆಳೆದನು. ಆತನು

ಒಣ ನೆಲದಿಂದ ಚಿಗುರುವ ಬೇರಿನಂತಿದ್ದನು. ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ
ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೂ ಆತನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ ನೋಡತಕ್ಕ ಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆತನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದರು. ಆತನು
ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದನು. ಆತನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಧಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಜನರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಾವು ಆತನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು. ನಮ್ಮ ಬೇನೆಯನು್ನ ಆತನು
ಅನುಭವಿಸಿದನು. ದೇವರುಆತನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾ್ದನೆಎಂದು ಾವುನೆನಸಿದೆವು. ಆತನುಏನೋ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ದೇವರುಆತನಿಗೆಹೊಡೆದನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 5ಆದರೆ ಾವು ಾಡಿದದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿಯೇಆತನು
ಾಧಿತ ಾದನು. ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ಾವು ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಶಿ ಯನು್ನ
ಆತನೇ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನ ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಾರಿತಪಿ್ಪ ತೊಳ ಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ಾವು
ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಆತನಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.

7 ಆತನು ಾಧೆಯನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸು ಾಗ ೌನ ಾಗಿರುವ
ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಜನರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು;
ಆತನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡಿದರು; ಆತನನು್ನ ಜೀವಲೋಕದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ
ಸಂ ಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಜನರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9ಆತನು ಸತ್ತ
ಬಳಿಕ ಧನಿಕರೊಂದಿಗೂ ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೂ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಸು ಾ್ಳಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

10ಆತನನು್ನ ಾಧೆಯಿಂದಜಜ್ಜಬೇಕೆಂಬುದುಯೆಹೋವನ ನಿ ಾರ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಈಸೇವಕನು
ತನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವನು. ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನು
ಾಡುವನು. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗ ಾಗುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡುವನು. ಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುವನು.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳೕ ಸೇವಕನು ಾಡುವನು. ಅವರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 12 ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಸಮ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆತನು ಜನರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಆತನು ಬಹುಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈಗ ಆತನು
ಾಪ ಾಡಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ ಾಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸುವನು.

54
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವನು

1ಬಂಜೆಯೇ, ಸಂತೋಷಿಸು, ನಿನಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಗಂಡ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆಮದುವೆ ಾದ ಹೆಂಗಸಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.”

2 “ನಿನ್ನ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು.
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ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಅಗಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು.

ನಿನ್ನ ಡೇರೆಯನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಾಡು.
3 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿ.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಿಗಿ ಾಸಿಸುವರು.

4ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಆಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ೌವ್ವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಯಿತು.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂ ಾಗ

ನೀನು ಪಟ್ಟ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
5 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ (ದೇವರು) ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನನು್ನ ‘ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ದೇವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

6 “ನೀನು ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂತಿದಿ್ದ.
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ತುಂ ಾ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದಿ್ದ.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನವಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಕರೆದನು.
ಎಳೇ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ ಾದಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ನೀನಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನವಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು.”
7ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದೆನು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನ ಾಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
8 ಾನು ತುಂ ಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ನಿನಗೆಮರೆ ಾದೆನು.

ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವೂಸಂತೈಸುವೆನು.”
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

9 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹದ ಮೂಲಕ
ಶಿ ಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ.

ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ನೋಹನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಶಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

10ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಪವರ್ತಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಧೂ ಾದರೂ

ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯದು.
ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲದ
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
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11 “ಬಡನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂ ಾಗ
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸುಂದರ ಾದ ಾರೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅಡಿ ಾಯ ಾಕು ಾಗ ಾಣಿಕ್ಯಗಳನು್ನ ಾಕುವೆನು.
12ಗೋಡೆಯಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲು್ಲಗಳೇ.

ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಾನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ ತ ಾರಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು.

13ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವನು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ಾಂತಿ ಇರುವದು.

14ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾವುದೂ ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಡದು.

15ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾವ ಸೈನ್ಯವೂಯುದ್ಧ ಾಡದು.
ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ ಆ ಶತು್ರವನು್ನ ನೀನು ಗೆಲು್ಲವೆ.

16 “ಇಗೋ, ಾನು ಕ ಾ್ಮರನನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನಊದಿ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು.
ಆಮೇಲೆ ಕೆಂ ಾಗಿ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಉಪಕರಣವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡುವ ‘ ಾಶಕನನು್ನ’ ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.

17 “ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಜನರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆ
ಆಯುಧಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರವು. ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೂ ಆ ಾತುಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳೆಂದು ತೋರಿಸ ಾರವು.

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದೇನು? ಅವರಿಗೆ ಆತನಿಂದಲೇ ಸುಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

55
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ

1 “ಎಲೈ ಾ ಾರಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ,
ಬಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಬಂದು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ ಾಲಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸಕೂ್ಕ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲ.

2ಆ ಾರವಲ್ಲದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಾಕೆ ವೆಚ್ಚ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತೕರಿ?

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ; ನಿಮ್ಮಊಟದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

3 ಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದಿರುವುದು. ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವೆನೆಂದೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದನು.

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.



ಯೆ ಾಯ 55:4 1124 ಯೆ ಾಯ 55:13

4 ಾವೀದನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನೇ
ಾಡಿದೆನು.

ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನು
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ ಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ.”

5ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ.
ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೀನು ಕರೆಯುವೆ.

ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬರುವವು.

ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವದರಿಂದ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವು ಾಟುವ ದಲು
ನೀವುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ.

ಆತನು ಹತಿ್ತರವಿರು ಾಗಲೇ ಕರೆಯಿರಿ.
7 ಕೆಟ್ಟಜನರು ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ.

ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡದಿರಲಿ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.

ಆಗಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆದರಿಸುವನು.
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ

ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.

9ಆ ಾಶವು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ ೕ
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ;
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ಮಳೆಯೂಹಿಮವೂಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಅವು ನೆಲವನು್ನ ತೇವ ಾಡದೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗ ನೆಲವುಬೀಜವನು್ನ ತೋಯಿಸಿ ಸಸಿ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಾಡುವದು.
ಆ ಸಸಿಗಳು ವ್ಯವ ಾಯ ಾರನಿಗೆ ಾನ್ಯವನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಆ ಾನ್ಯದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ಾಡುವರು.
11ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾತುಗಳು

ೕಚಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಯರ್ ಾಡುವವು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವವು.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಬರುವಿರಿ.

ಪವರ್ತಗಳೂಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಣಿ ಾಡುವವು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವವು.

13 ದೆಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
ಹಣಜಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ಇವುಯೆಹೋವ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವು.
ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು ಇವು ತೋರಿಸುವವು. ಈ ಾ ಯು ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.”
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ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಿ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಿ;
ಾಕೆಂದರೆನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯುಬೇಗನೆಬರಲಿದೆ;ಇಡೀಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನೀತಿಯುಬೇಗನೆವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವುದು.

2 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದವನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.”

3ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು. ಕಂಚುಕಿಯು, “ ಾನು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಒಣಗಿದ
ಮರ.” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು.

4-5 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್
ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವರು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ನೆಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಾಪಕ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ೌದು,
ಆ ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

6 “ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆತನ
ಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರುಯೆಹೋವನಸೇವಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸವನು್ನ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವೆಂದು ನೆನಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸುವರು. 7 ಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ತರುವೆನು: ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.” 8ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು, “ಈಜನರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

9 ಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಬಂದು ತಿನಿ್ನರಿ!
10 ಾವಲು ಾರರೆ ಾ್ಲ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರು ಬೊಗಳದ ಾಯಿಗಳಂತಿರುವರು.

ಅವುಗಳು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಮಲಗುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆಮಲಗುವುದೆಂದರೆ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ.

11ಅವರು ಹಸಿದ ಾಯಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತ ಹೊಂದುವವರಲ್ಲ.

ಕುರುಬರಿಗೆ ಾವು ಾಡುವುದೇ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳ ಾಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ.

ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ್ಯಶೆಯುಳ್ಳವರು;
ತಮ್ಮನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ.

12ಅವರು ಬಂದು,
“ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಥ ಾ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾಳೆಯೂ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕುಡಿಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
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57
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ

1ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು; ಾರೂ ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸರು.
ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗತಿಸಿಹೋಗುವರು;

ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ಾರೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಕೇಡಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೆಂದೇ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೀ ಾಯಿತು
ಎಂದು ಾರೂ ೕಚಿಸರು.

2ಆದರೆ ಾಂತಿಸ ಾ ಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಗಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಸಿಗೆಗಳಮೇಲೆವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವರು.

3 “ ಾಟ ಾತಿರ್ಯಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅಪ ಾಧವೆಸಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯು ಸೂಳೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

4ನೀವು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿ ಾಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನ್ನತ್ತ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ.

5ನೀವು ಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದು, ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳದೇವರಪೂಜೆ ಾಡುವದೊಂದನೆ್ನೕ,

ಪ್ರತಿ ಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು
ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಅವರಯಜ್ಞ ಾಡುವಿರಿ.

6ನದಿ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ನುಣು ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದರಮೇಲೆ ಾ್ರ ಾರಸ ಸುರಿದುಪೂಜೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಕಲೆ್ಲೕ.
ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.

7ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ
ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಾಸುವಿರಿ.

ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
8ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳ ಬೆತ್ತಲೆ ಶರೀರಗಳನು್ನ ನೋಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.
ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಿ್ದರಿ.

ಆದರೆಈಗ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

9 ೕಲೆಕನಿಗೆ ಅಂದ ಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ
ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೂತರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಇವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮರಣವಿರುವದು.
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10ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಾಡಿದರೂ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ.

11ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕೕ ತರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಸು ಾ್ಳಡಿದು್ದ ಾಕೆ?

ನೋಡಿ, ಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.

12ನೀವು ಾಡುವ ಾಮಿರ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳತನವನೂ್ನ
ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳು.

13ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯದಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವಿರಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಉಸಿರಿನ ಾಳಿಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.

ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು

14 ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ, ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ!
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿಯು ಸ ಾಗ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅಡತಡೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ವರವು
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

15ದೇವರು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.

ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುವವರೂ ದೀನರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ದೀನ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಹೊಸಜನ್ಮ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

16 ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ.

ಾನು ಾಗೆ ಾಡುವವ ಾದರೆ
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಾಯುವದು.

17ಈಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ* ಹೋದನು.

18ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನೆಂದು ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವೆನು.
ಅವನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು. ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ರಮಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ವ್ಯಸನಪಡುವದಿಲ್ಲ.

* 57:17: ತನಗಿಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದಂಗೆಕೋರತನದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತನಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡಿದನು.”
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19 ಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಸ ಾ ಾನ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದವನು್ನ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ನನಿ್ನಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20ದುಷ್ಟಜನರು ರೊಚಿ್ಚಗೆದ್ದ ಾಗರದಂತೆ,

ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಯೂ ೌನ ಾಗಿಯೂ ಇರ ಾರರು.
ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಾಗರದಂತೆ

ಕೆಸರನು್ನ ಕದಡಿಸುವರು.
21ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ.”

58
ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ

1ಎಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದೋ ಅಷು್ಟ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ. ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ,
ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕಿರುಚಿರಿ.

ಜನರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.

2ಆಗ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವರು.
ಜನರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

ಆಗ ಅವರು ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವರು.
ಅವರು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಅವರು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ದೇವರ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚಿ್ಛಸುವರು.

3 ಈಗ ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆವು. ನೀನು
ನಮ್ಮನೆ್ನೕಕೆ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆವು.
ನೀನೇಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ?”
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ*ಉಪ ಾಸ
ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು

ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗಳ, ಾ ಾ್ವದ ಾ ್ಕಗಿ ಹಸಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂ್ರರ ಕೈಗಳಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ನನ ಾಗಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5ಉಪ ಾಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇಹದಂಡನೆ ಾಡುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೆನಸಿರುವಿ ಾ? ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವು ಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ಜನರು
ಸತ್ತ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕೆಂದೂ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ಆಶಿಸುವು ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ಅವರು ಬೂದಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೋ? ನೀವು ಉಪ ಾಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅದನೆ್ನೕ ಆಶಿಸುವನೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?

6 “ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಾವುದೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಜನರನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದಿವಸ, ಜನರಿಂದ ಅವರ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ದಿವಸ;
ತೊಂದರೆಗೀ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ವಿಮುಕ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದಿವಸ; ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಾರದ
ಹೊರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸುವ ದಿವಸ. 7 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟವನು್ನ ಹಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ
* 58:3: ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಬಹುಶಃ, “ಜನರುಉಪ ಾಸ ಆಚರಣೆ ಾಡುವುದರ ಬದಲು ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಬೇಕು.”
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ಾನು ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಡ ಜನರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ
ಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ ೕ?”

8ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳು ಗುಣ ಾಗುವವು.
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದು. 9 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನು.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿ ಾಗ, “ಇಗೋ, ಾನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅನು್ನವನು.
ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೊಡುವದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಾರ ಹೊರಿಸುವದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಬಯು್ಯವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 10 ಹಸಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ

ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು. ನಿಮಗೆ ಆಗ ದುಃಖವಿರದು. ಮ ಾಹ್ನದ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ನೀವು ಹೊಳೆಯುವಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು. ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನೀರಿನಿಂದ ತೇವ ಾಗಿರುವ ತೋಟದಂತೆ
ನೀವು ಇರುವಿರಿ. ನಿತ್ಯವೂ ನೀರಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ ನೀವಿರುವಿರಿ.

12 ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಳುವವು.
ಅವುಗಳ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಬಹಳ ವಷರ್ ಾಳುವವು. ನೀವು “ಬೇಲಿ ಸರಿ ಾಡುವವರು” ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ; “ಮನೆಗಳನು್ನ, ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವವರು” ಎಂದು ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

13 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ
ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸವನು್ನ
ನೀವು ಸಂತಸದ ದಿವಸವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವನು್ನ ನೀವು ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ
ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಕೂಡದು; ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಕೂಡದು. 14 ಆಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕಿ್ಕರುವ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬನ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

59
ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬೇಕು

1 ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಲೈಸುವನು. 2 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಾಡಿರುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ; ಅವು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ
ಬೆರಳುಗಳು ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಾಲಿಗೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುತ್ತದೆ. 4 ನೆರೆಯವನ ಬಗೆ್ಗ ಾರೂ ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು
ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವರು. ಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ಅವರು ಕೇಡಿನಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಕೇಡನೆ್ನೕ ಹೆರು ಾ್ತರೆ. 5 ವಿಷದ ಾವಿನ ಟೆ್ಟಯಿಂದ ವಿಷದ ಾವಿನ ಮರಿಗಳು
ಹೊರಬರುವಂತೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಹೊರಬರುವದು. ಆ ಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಾಯುವಿರಿ. ಆ
ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒಡೆದರೆ ವಿಷದ ಾವು ಹೊರಬರುವದು.
ಜನರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳ, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತಿರುವದು. 6 ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟ

ನೇಯ ಾಗದು. ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
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ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವರು. 7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಂದ ಓಡು ಾ್ತ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವರು; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆತುರಪಡುವರು. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ. ದೊಂಬಿ, ಲೂಟಿಗಳೇ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಾಗಿವೆ. 8 ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಾರಿಯೇ
ತಿಳಿಯದು. ಅವರಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬುದುಇಲ್ಲ. ಅವರ ಾಗರ್ವುಕಪಟತನದಿಂದತುಂಬಿದೆ.
ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಾಂತಿಯೇ ಇರದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪವೇ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಾರಣ

9ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವು ಇರುವದರಿಂದ

ಾವು ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಾಯಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ

ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.
10 ಾವು ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂತೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಾಣದು.
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸತ್ತವರಂತೆ ಬೀಳುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಾವೆ ಾ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆಮೂಲುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಜನರು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಧಮರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.

ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬಹುದೂರವಿದೆ.

12 ಾಕೆಂದರೆ ಾವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ೌದು, ಾವುಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

13 ಾವು ಾಪ ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರುತೆ್ತೕವೆ.

14 ಾ್ಯಯವು ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಸತ್ಯವು ಬೀದಿ ಾ ಾಗಿದೆ.

ನೀತಿಯು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು.
15ಸತ್ಯವು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರು ಲೂಟಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

16ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಬಳಸಿ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

17ಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದನು.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬ ಕವಚ,
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ,
ಶಿ ಯೆಂಬ ಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ
ಾಢ ಾದ ಪೆ್ರೕಮವೆಂಬಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸರಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.

19ಆಗ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಜನರುಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ೌರವಿಸುವರು.
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಣುವರು.

ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ರಭಸ ಾಗಿ ಹರಿದುಬರುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಬೇಗನೆ ಬರುವನು.

20ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವನು.
ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಾಕೋಬನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು
ಬರುವನು.

21ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನಂತೂ ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ಾತುಗಳೂ ಾನು ಇರಿಸಿದನನ್ನ ಆತ್ಮವೂನಿಮಿ್ಮಂದಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗದು.

ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳ ತನಕವೂಇರುವವು. ಅವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ ಾ ಾಲವೂಇರುವವು.

60
ದೇವರ ಆಗಮನ

1 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಏಳು, ಪ್ರ ಾಶಿಸು!
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವೆಂ ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
2 ಕತ್ತಲೆಯು ಈಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.

ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾಶವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವದು.

ಆತನಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವದು.
3ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವರು.

ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬರುವರು.
4ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು.

ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವದನು್ನ ನೋಡು.
ಅವರು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನಿನ್ನ ಕು ಾರಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

5 “ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನೋಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು.
ದಲು ನೀನು ಭಯಪಡುವೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ಉ ಾ್ಸಹಪಡುವೆ.

ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಇರುವ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಶಿ ಾಕಲ್ಪಡುವದು.
ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿ ೕಪವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
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6ಮಿ ಾ್ಯನಿನಮತು್ತ ಏಫದ ಒಂಟೆಗಳ ಹಿಂಡು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಟುವವು.

ಶೆಬ ಾಜ್ಯದ ಒಂಟೆಗಳ ಾಲು
ಚಿನ್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು.

ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವರು.
7ಜನರು ಕೇ ಾರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು.

ನೆ ಾ ೕತಿನಿಂದ ಟಗರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತರುವರು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವೆ.

ಆಗ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ

ಇನೂ್ನ ೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆನು.
8ಜನರನು್ನ ನೋಡು!

ಆ ಾಶದ ೕಡವು ಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಾರುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಅವರಿರು ಾ್ತರೆ.

9ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ನನ ಾಗಿ ಾದಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಹೊರಡಲು ತ ಾ ಾಗಿವೆ.

ಈಹಡಗುಗಳು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆತರಲು ತ ಾ ಾಗಿವೆ.
ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
10ಬೇರೆ ದೇಶದಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವರು.

ಅವರ ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

“ ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆಈಗ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು.

11ನಿನ್ನ ಾ್ವರಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅವುಹಗಲ ಾ್ಲಗಲಿ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಲಿಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾಜ್ಯಗಳೂ ಾಜರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರುವರು.
12ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡದ ಾವ ಾಜ್ಯ ಾಗಲಿ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು.

ೌದು, ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಸವರ್ ಾಶ ಾಗುವವು.
13ಲೆಬನೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

ಜನರು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಶೇಷಮರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವರು.
ಈಮರಗಳಿಂದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವರು.
ಅದು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದಿರುವ ಾದಪೀಠದಂತಿರುವದು.

ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವ ಕೊಡುವೆನು.
14ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಆ ಜನರು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.

ಆದರೆಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಲಿನಮುಂದೆ ಬೀಳುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ,’ ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಚೀ ೕನ್’ ಎಂದು

ಕರೆಯುವರು.
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15 “ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ದೆ್ವೕಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದಮಹೋನ್ನತಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.

16ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗೆ ಾಯಿಯ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವದೋ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಂದ ನೀನು ಧನವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿ.
ಆಗಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
ಆಗ ಾಕೋಬ್ಯರ ಮ ಾದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

17 “ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಮ್ರವಿದೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುವೆನು.

ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣವಿದೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತರುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮರವನು್ನ ಾಮ್ರವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಶಿ ಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರು

ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರು.
18 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆಮತೆ್ತ ಹಿಂ ಾಚಾರದ ವತರ್ ಾನವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಚುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ಎಂದೂ

ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ‘ಸೊ್ತೕತ್ರ’ವೆಂದೂ ಹೆಸರಿಡುವಿ.

19 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ನಿನಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರ ಾಶವು ನಿನಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲದ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿರುವನು.

20ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಮತೆ್ತ ಅಸ್ತ ಾನ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಕ ಾ್ಪಗುವದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿರಂತರದ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದುಃಖದ ಾಲವುಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು.

21 “ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಧ್ಯಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಆ ಜನರನು್ನ ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.

22ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡ ಕುಲ ಾಗುವದು.
ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವದು.

ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”
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61
ಯೆಹೋವನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಸಂದೇಶ

1ಯೆಹೋವನಸೇವಕನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನಆತ್ಮವುನನ್ನಮೇಲೆಇದೆ.
ಬಡವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲೂ ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲೂ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರೆಂದು ಹೇಳಲೂ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು
ಹೇಳಲೂದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕರುಣೆ ತೋರುವ ಸಮಯದಕುರಿ ಾಗಿ
ಾರುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಸಮಯವನು್ನ ಾರಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದುಃಖಪಡುವ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ದುಃಖಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ಸವ ಾ ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅದರ ಬದ ಾಗಿ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರ
ದುಃಖವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ತೈಲವೆಂಬ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿ ಾರಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮರಗಳೆಂತಲೂ ದೇವರ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಸಿಯೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.”

4ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದ್ದ ಹಳೇಪಟ್ಟಣಗಳುಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು. ಅವುಗಳುಮುಂಚೆಹೇಗಿದ್ದ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವವು. ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವವು.

5 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು. 6 ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
“ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರು” ಎಂತಲೂ “ದೇವರ ಸ ಾಯಕರು” ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಭೂಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

7 ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು; ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರು; ಬೇರೆ
ಜನರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾದಿರಿ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ
ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಯಿಲು ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ಾಶ್ವತ ಾದ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
8 ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. ಾನು ಕದಿಯುವದನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅಂ ಾ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು
ನೋಡಿ ಾಗಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು.
ದೇವರ ಸೇವಕನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ

10ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವು ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ನನಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಅದು ನಯ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನೀತಿಯೆಂಬ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅದುಮದುಮಗಳುಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯಂತಿದೆ.

11ಭೂಮಿಯು ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವರು. ತೋಟವು ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಬೆಳೆಸು ಾ್ತನೆ.

62
ನೀತಿಯುತ ಾದ ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್

1ಚೀ ೕನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಕೆಯವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
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ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ತನಕ ಾನು ಾತ ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ ಾನು ಾತ ಾಡುವೆನು.

2ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರು ಆಕೆಯ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳು ಆಕೆಯಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.

ಆಗ ನಿನಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವನು.

3ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವನು.
ನೀನು ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವೆ.

4ದೇವರು ತೊರೆದ ಜ ಾಂಗವೆಂದೂ ದೇವರು ಾಶ ಾಡಿದ ದೇಶವೆಂದೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

‘ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಜನರು’ ಎಂದು ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.
ನಿನ್ನ ದೇಶವು ‘ದೇವರಮದಲಗಿತಿ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

5 ೌವನಸ್ಥನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಮದುವೆ ಾಗುವನು; ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗುವಷು್ಟ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿಮದುವೆ ಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.

6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಾನು ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಾವಲು ಾರರು ೌನ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇರುವರು.

ಾವಲು ಾರರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇರಬೇಕು.
ಆತನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ.

7ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡುವ ತನಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರಬೇಕು.

8ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ತ ಾರಿಸುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

9ಒಬ್ಬನು ಆ ಾರವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾನೇ ತಿನು್ನವನು. ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು.
ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವವನು ಅದರ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಗುವದು.”*

* 62:9: ಇವೆಲ್ಲವೂ… ಆಗುವದು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ನನ್ನ ಆಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.”
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10 ಾ್ವರಗ ಳಗಿಂದ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜನರು ಬರುವದಕೆ್ಕ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ.

ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
ಅದರಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ.

ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಣುವಂತೆ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಏರಿಸಿರಿ.

11ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನು ದೂರದೇಶಗಳವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಚೀ ೕನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ:

‘ನೋಡು, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ”

12ಆತನ ಜನರು “ಪವಿತ್ರಜನ”ರೆಂದೂ,
“ಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟವ”ರೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್, “ದೇವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ,
“ದೇವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

63
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು

1ಎದೋಮಿನಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವನು ಾರು?
ಅವನು ಬೊಜ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಬಟೆ್ಟಯು ಕಡುಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂ ಾಗಿ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ನನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ ಉಂಟು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

2 “ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಕಡುಕೆಂ ಾಗಲು ಾರಣವೇನು?
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಅವು ಇವೆ.”

3ಅವನಉತ್ತರ: “ ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನೊಬ್ಬನೇ ತುಳಿದೆನು.
ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದೆನು.
ಅದರ ರಸ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಮೇಲೆ ಾರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳುಮಲಿನ ಾದವು.

4ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ನಿಗದಿ ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ.

5 ಾನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಬೆಂಬಲಿಸದೆ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

ಆಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನನ್ನ ಬಲವನೆ್ನೕ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವೇ ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು.

6 ಾನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವನು
7ಯೆಹೋವನು ಕರುಣಾಶೀಲನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.



ಯೆ ಾಯ 63:8 1137 ಯೆ ಾಯ 63:15

ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇವರೇ ನನ್ನ ಜನರು.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು.”

ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
9ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಾ್ರಪ್ತ ಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದನು;

ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಲಹುವನು.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಸಲಹುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10ಆದರೆ ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು.

ಆತನ ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಶತು್ರ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದನು.

ಅಂ ಾ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.

11ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ೕಶೆಯನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಆ ಜನರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮೂಲಕ ಬರ ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಕುರುಬರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಆದರೆಈಗಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?
ೕಶೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಇಟ್ಟ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?

12ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆಸಿದನು.
ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ೕಶೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

ತನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ನಡೆದುಹೋಗಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ
ಾಡಿದನು.

ಅಂ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
13ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

ಕುದುರೆಯುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ನಡೆದರು.

14ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಂದು ದನವೂಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ಅವರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿತು.
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ

15ಯೆಹೋವನೇ,ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡು.

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು.
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಾಢ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಕರುಣೆ ಎಲಿ್ಲ?
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ನಿನ್ನ ದ ಾಪರ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಕೆ ಅಡಗಿಸುವೆ?
16ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆ.

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸಿ ಾತನು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿರುವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಾಗೆ ಆಗದಂತೆ ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿ ಾಡಿರುವೆ?

ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ.
ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿನ್ನವೇ.

18ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಸಿಸಿದರು.
ಆಗ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಳಿ ಾಡಿದರು.

19 ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ಅವರಂತೆ ಇದೆ್ದವು.

64
1ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬರುವ ಾದರೆ

ಎಲ್ಲವೂ ಬದ ಾಗುವದು.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

2ಒಣಎಲೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮ ಾಗುವವು.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು ಕುದಿಯುವವು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು.
ಆಗ ಜ ಾಂಗದವರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

3ಆದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನೆ್ನದುರು ಕರಗಿಹೋದರೂ

4ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರೂ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ.

5ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿರುವೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡು ಾ್ತರೆ.

ಇಗೋ, ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡೆ.
ಈಗ ಾವು ಹೇಗೆ ರ ಸಲ್ಪಡುವೆವು?

6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಪದಿಂದಮಲಿನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಸು ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಳೇ ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ.

ಾವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಎಲೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿವೆ.
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7ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆ.
ಾವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

ನೀ ಾದರೋ ಕುಂ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವು.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಇರಬೇಡ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಡ.

ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.
ಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೇ.

10ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಶೂನ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳುಈಗಮರುಭೂಮಿಯಂತಿವೆ.
ಚೀ ೕನು ಈಗಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದೆ.

11ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆ ದೇ ಾಲಯವುನಮಗೆಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
ಾವು ಹೊಂದಿದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳುಈಗ ಾಶ ಾದವು.

12ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇವುಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುತ್ತ ೕ?
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡದೆ ಇನೂ್ನ ಇರುವಿ ೕ?
ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೀನು ಶಿ ಸುವಿ ೕ?

65
ಜನರು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಹೊಂದುವರು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಾರದೆ ಹೋದ ಜನರಿಗೂ
ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು. ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸದ
ಜ ಾಂಗದೊಡನೆ ಾನು ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ!’ ಅಂದೆನು.

2 “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತೆನು. ಅವರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆಂದು ಾಯು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತದಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ನಡೆದರು. 3 ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ

ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರು. 4ಅವರು ಸತ್ತವರಿಂದಸಂದೇಶಪಡೆಯಲು ಸ ಾಧಿಗಳನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಹಂದಿ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತ ಾಂಸದಿಂದ
ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 5ಆದರೆ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಹೊಗೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರ ಬೆಂಕಿಯು
ಸ ಾಉರಿಯುತಿ್ತರುವದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಶಿ ಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು
6 “ಇಗೋ! ನೀವು ಾವತಿ ಾಡಬೇ ಾದ ರಸೀದಿ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಈ ರಸೀದಿ

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚೀಟಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ತ್ತವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವದರ
ಮೂಲಕ ಈ ತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡುವೆನು. 7 ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಾಪಗಳೂ
ಒಂದೇ ಾಗಿವೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಪಸುಟು್ಟ
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ಾಪ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಲು ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.”
8ಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲಹೊಸರಸವುಇರು ಾಗಜನರುಅದನು್ನ ಹಿಂಡಿ

ರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ಾಕೋಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಬೇ ಾದವರನು್ನ ಾನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10ಆಗ ಾರೋನಿನ ಕಣಿವೆಯು ಕುರಿಗಳುಮೇಯುವ
ಮೈ ಾನ ಾಗುವದು. ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆಯು ದನಗಳು ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ
ಜನರಿ ಾಗುವದು. ಇವರು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವರು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವದರಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ‘ಅದೃಷ್ಟ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ‘ಗತಿ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಾನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸುವೆನು. ನೀವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವುಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ
ನೀವು ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದಿರಿ; ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ.”

13ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ನನ್ನ ಸೇವಕರುಊಟ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀವು ಹಸಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು.

ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀವು ಾ ಾರಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀ ಾದರೋ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವಿರಿ.
14ನನ್ನ ಸೇವಕರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನೀ ಾದರೋ ಹೃದಯದ ಬೇನೆಯಿಂ ಾಗಿ ಅಳುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುವದು;

ನೀವು ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾಗುವಿರಿ.
15ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಾಪ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವನು.
16 “ಈಗ ಜನರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಕೇಳುವರು.
ಈಗ ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಭೂಮಿಯಬಲದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.

ಆದರೆಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಗತಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲವೂಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆಮರೆ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.”
ಹೊಸ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ

17 “ ಾನು ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು.
ಜನರು ಗತಿಸಿದ ದಿನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
18ನನ್ನ ಜನರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.
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ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

19 “ಆಗ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ರೋಧನವಿರದು, ದುಃಖವಿರದು.
20 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೀವಿಸುವವು. ಾವ ಮಗುವೇ ಆಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ

ಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಡಿಮೆಆಯುಷ ್ಯದಿಂದ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಗುವೂದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವದು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಯುವಕನೂ ಬಹಳ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಆಗ ನೂರು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವನು ಸಹ ೌವನಸ್ಥನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು.
ಒಬ್ಬನು ನೂರು ವಷರ್ ಾದರೂ ಾಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾಪ ಹೊಂದಿದವನೆಂದು
ಹೇಳುವರು.

21 “ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಅವನು ಾಸಿಸುವನು.
ಒಬ್ಬನು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವನು.

22ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾದರೂಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ,
ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಇತರರು ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ.

ಮರಗಳುಎಷು್ಟ ಾಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ೕ
ಅಷು್ಟ ಾಲ ನನ್ನ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.

ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
ಾವು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.

23ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರಮಕ್ಕಳುಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.
24ಅವರು ಕೇಳುವ ದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನುಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಮುಗಿಯುವ ದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು.
25ತೋಳಗಳೂ ಕುರಿಮರಿಗಳೂಒಟಾ್ಟಗಿಮೇಯುವವು.

ಸಿಂಹಗಳು ದನಕುರಿಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತವೆ.
ವಿಷದ ಾವುಗಳು ಕೇವಲಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅವು ಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾರಿಗೂ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.”
ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

66
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವನು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆ ಾಶವೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ,

ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ಾದಪೀಠ.
ಹೀಗಿರಲು, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುವಿ ಾ?

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸ್ಥಳ ಾಡುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ, ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
2 ಾನೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು.
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ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲವೆ.”
ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

“ಎಂಥ ಜನರನು್ನ ಾನು ಪರಿ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಕೇಳುವಿ ಾ?
ಬಡವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ದುಃಖಿಸುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರಿ ಾಗಿ ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3 ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವರು.

ಅವರು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಲು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು,
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಅವರು ನನಗೆ ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

ನನಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಲು ಾ ಾಗಲೂ ತ ಾರಿರುವರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಅವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.

4ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಉ ಾಯಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು.

ಎಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಾವದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಅವರು ಾಡಿದರು.
ಾನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರು.”

5ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವ ನೀವು
ಆತನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗಿದರು.

‘ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅಂದರು.
ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು.”
ಶಿ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಜ ಾಂಗ

6 ಆಲೈಸಿರಿ! ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವುದೇ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

7-8 “ಪ್ರಸವವೇದನೆಗಿಂತ ದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೆರುವ ಶಿಶುವನು್ನ
ನೋಡುವ ದಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗುವದನು್ನ ಾರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ
ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ಬೇನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ
ಬಳಿಕ ದೇಶವು ಹೊಸ ಜ ಾಂಗವೆಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದು. 9ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಬೇನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದರೆ ನೀವು

ಹೊಸ ಜ ಾಂಗ ಾಗ ಾರಿರಿ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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10ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಹಷಿರ್ಸು. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದುಃಖಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಜರುಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವೀಗ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯಎದೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಾಲಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯು ದೊರಕುವದು.
ಆ ಾಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವದು.
ನೀವು ಆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವೈಭವದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುವಂತೆ ನಿನಗೆ

ಸ ಾ ಾನವು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವದು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವದು. ಅದು
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಹರಿದುಬರುವದು.

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನೆ್ನತಿ್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಟ ಾಡಿಸುವೆನು.

13 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸುವೆನು.
ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು.”

14ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದು್ದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಣುವರು.

15ಇಗೋ,ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿ ಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಧೂಳಿನ ೕಡಗ ಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

16ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ಆ ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

17 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೋಟದೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಾಡಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾ್ನನ ಾಡುವರು. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬನು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನಪೂಜಿಸುವರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. “ಆಜನರು
ಹಂದಿ, ಇಲಿ ಮತು್ತ ಇತರ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಾಶ ಾಗುವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು.
18“ಆಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ೕಜನೆಗಳುಇದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನುಅವರನು್ನ

ಶಿ ಸಲುಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು. 19 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಾನು ಗುರುತು ಾಕುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವರನು್ನ ಾನು ಾಷೀರ್ಷ್, ಲಿಬ್ಯ, ಲೂದ್, ತೂ ಾಲ್, ಗಿ್ರೕಸ್
ಮತು್ತ ದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 20 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು
ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ರಥಮತು್ತ ಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಶುದ್ಧ ಾದತಟೆ್ಟಯಮೇಲೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವಂತೆಯೇನಿನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರು
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ಬರುವರು. 21 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಲೇವಿಯರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸುವೆನು.”
ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
ಹೊಸ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು

22 “ ಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು; ಹೊಸ ಆ ಾಶವೂ ಹೊಸ ಭೂಮಿಯೂ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವವು. ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. 23 ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಾಧ ಾ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲೂ್ಲ ತಿಂಗಳ ದಲ ದಿನದಲೂ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.”

24 “ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. ಅವರ ಹೆಣಗ ಳಗೆ ಾಯದ
ಹುಳಗಳಿರುವವು. ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು
ಜನರಮುಂದೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವವು.”
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ಯೆರೆಮೀಯ
1 ಇವು ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶಗಳು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೆಂಬುವನ ಮಗನು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅ ಾತೋತ್ ನಗರದ ಾಜಕ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ನಗರವು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
3 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಆಳು ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ೕಷೀಯನ ಮಗನು.

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಸಹ ೕಷೀಯನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೆಹೋವನುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆದನು
4ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

5 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವಮುಂಚೆಯೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ನೀನು ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.”

6 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಾನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

7ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,

“ ಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ,
ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು.
ಾನು ಹೇಳು ಅಂದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು.

8 ಾರಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನ್ನ ತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಈ ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

9ಆಗಯೆಹೋವನು ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
10 ಕಿತು್ತ ಾಕಲು, ಕೆಡವಲು, ಾಶಪಡಿಸಲು, ಾಳು ಾಡಲು,

ಕಟ್ಟಲು, ನೆಡಲು, ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೂ ಾಜ್ಯಗಳಮೇಲೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು
11ಯೆಹೋವನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣುತಿ್ತದೆ?”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿದನು.
ಾನು ಆತನಿಗೆ, “ ಾ ಾಮಿಯ ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು ದಂಡ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.
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12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ನೋಡಿರುವೆ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13ಇನೊ್ನಂದು ಸಲಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ. ಆ ಹಂಡೆಯು ಉತ್ತರದಿಂದ

ಈ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

14ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಡು ಬರುವದು.

15ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಮತೆ್ತಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಆ ದೇಶಗಳ ಾಜರು ಬರುವರು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನು್ನ ಾಕುವರು.

ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವರು.
ಅವರುಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವರು.

16 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ೕಷಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು,ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರು?

ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.

17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಸಿದ್ಧ ಾಗು! ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು.

ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡರೆ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಸುವೆನು.

18ಇಗೋ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಂಚಿನ ಗೋಡೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು,
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಾಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ನಿಲು್ಲವೆ.

19ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವರು,
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು.
ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.

2
ದೇವ ಜನರ ದೇವದೊ್ರೕಹವು
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1 ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬಂದಿತು: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು,ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವುಯುವ ಾಷ್ಟ ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದಿ್ದರಿ;
ಯುವತಿ ಾದಮದುಮಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.

ಎಂದೂ ಬೇ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಳಸದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.

3ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾಗಿದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದವರನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.’ ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
4 ಾಕೋಬನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿದೆನೇ?

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರೇ?
ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ

ಾವು ಸಹ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದರು.
6 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?

ಮರಳು ಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ನಿಜರ್ನ ಾದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?

ಎಂದು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರಮಯ ಾದ

ಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆದುತಂದನು.
ಆ ಭೂಮಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಾರೂ ಆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಆಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?’ ”

ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

7 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ಕರೆದುತಂದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದಿರಿ.

ಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿರಿ.

8 “ ‘ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’
ಎಂದು ಾಜಕರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನ ಾಯಕರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗ ಾದರು.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಯನು್ನ ನುಡಿದರು.
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ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.”

9 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆ ಾದಿಸುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಆ ಾದಿಸುವೆನು” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆಯೆಹೋವನು.

10ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗಿದ್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿಬಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ.
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೇ ಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
ಾ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಾಡಿರುವರೇ, ನೋಡಿರಿ.

11 ಾವ ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಿತೇ?

ಇಲ್ಲ. (ಅವರ ದೇವರುಗಳು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ.)
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಿ ಾ ಾಲಿ ಾದ ದೇವರನು್ನ

ಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

12 “ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗು!
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು!”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 “ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನಿ್ನಂದಮುಖ ತಿರುವಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ತೊಟಿ್ಟಗಳು ಒಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರೇ?
ಅವರು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವರೇ?
ಬೇರೆಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು?

15 ಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳು (ವೈರಿಗಳು) ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತವೆ.
ಆ ಸಿಂಹಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಡನು್ನ ಾಶ ಾಡಿವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನ ನಗರಗಳು ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ;
ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.

16ಮೆಂಫೀಸ್ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ನಗರಗಳ ಜನರು
ನಿನ್ನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

17ತೊಂದರೆಯು ನಿನ್ನ ತಪಿ್ಪನ ಫಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು ವಿಮುಖ ಾದೆ.

18ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು ಸ ಾಯ ಾಯಿತೇ? ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?*

ಅವರ ನದಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
19ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ

ಆ ಕೆಟ್ಟತನ ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುವಂತೆ ಾತ್ರ ಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ವಿಪತು್ತ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆ ವಿಪತು್ತ ನಿಮಗೊಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
* 2:18: ನೈಲ್… ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅಥ ಾ “ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾಗಳಿಂದ ನೀನು ಸ ಾಯಬೇಡುವುದೇಕೆ?”
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ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದು ಎಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ.

ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ ತೋರದೆ ಇರುವದು ತಪು ್ಪ.”
ಈ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು.
20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ಕಳಚಿ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.
‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನಿಜ ಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ
ಕೆಳಗೂ

ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.†
21ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಟೆ್ಟ.

ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜದಂತಿದಿ್ದ.
ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಬೇರೆ ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳ ಾದದು್ದ ಹೇಗೆ?
22ನೀನುಚೌಳನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ

ಹೆಚು್ಚ ಸೋಪನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲ”ಅನು್ನ ಾ್ತನೆಯೆಹೋವನು.

23 “ಯೆಹೂದವೇ, ‘ ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳಲ್ಲವೆಂದೂ ಾನು ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ’
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆ?

ನೀನು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು.

ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವ
ತೀವ್ರಗತಿಯಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಇರುವೆ.

24ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಇರುವೆ.
ಅದು ಬೆದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆ ಏರಿ ಾಗ ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದು ಬೆದೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗೆ ಅದು ಲಭಿಸುವುದು.
ಆಗ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.

25ಯೆಹೂದವೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು!
ಆಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.

ಆದರೆ ನೀನು ‘ ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡ ಾರೆ.
ಾನು ಆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

26 “ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದಗ
ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತದೆ.
ಾಜರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

27ಅವರು ಮರದ ತುಂಡುಗ ಡನೆ ಾತ ಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಾಯಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
† 2:20: ಎತ್ತರ… ವತಿರ್ಸಿದೆಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು ಎಂದಥರ್.
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ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂ ಾಗ,

‘ ಾ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
28ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲಿ, ನೀವು ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ?

ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡೋಣ.
ಯೆಹೂದದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ೕ ಅಷು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

29 “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ ಾಡುವಿರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ”

ಎನು್ನ ಾ್ತನೆಯೆಹೋವನು.
30 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ,

ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಶಿ ಸಿದರೂ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.

ನೀವು ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಸಿಂಹದಂತಿದು್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.”
31ಈಪೀಳಿಗೆಯಜನರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ,

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಮರಳು ಾಡಿನಂತೆ ಇರುವೆನೇ?
ಾನು ಾ ಾಂಧ ಾರಮಯ ಾದಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವೆನೇ?

ನನ್ನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾವುಪುನಃ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಾಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?
32ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.

ವಧುವುಮದುವೆಯಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ದಿನಗಳವರೆಗೆಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

33 “ಯೆಹೂದವೇ, ಪಿ್ರಯತಮನ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಆದ ಾರಣ ದು ಾ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನೀನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ.

34ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದೆ.
ಅದು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾದ ಬಡವರ ರಕ್ತ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.

35ಆದರೆ ನೀನು, ‘ ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ‘ ಾನು ಾವ ತಪೂ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

36ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭ.
ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಆಗ ನೀನು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ,
ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

37 ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡುವೆ, ಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಡುವೆ.

ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಂಬಿರುವೆ,
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ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಾವ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗದು. ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

3
1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಕೊಂಡ

ಮೇಲೆ ಅವಳುಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ
ಆ ದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಪುನಃ ಅವಳಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ.
ಆಮನುಷ ್ಯನು ಪುನಃ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ದೇಶವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಮ ಾಟ ಾಡಿದ ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಪುನಃ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸುವಿ ಾ?”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
2 “ಯೆಹೂದವೇ, ತಲೆಯೆತಿ್ತ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.

ನೀನು ಾಮಕೇಳಿ ಆಡದ ಸ್ಥಳ ಾವು ಾದರೂ ಇದೆಯೇ?
ಅರಬೀಯನಂತೆ ನೀನು ಾಗರ್ದಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ

ಪಿ್ರಯತಮರಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ;

ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ.

3ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ;
ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಯೂಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಮುಖದಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ವೇಶೆ್ಯಯ ಕಳೆಯೇ ಇದೆ.
ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

4ಆದರೆಈಗ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಾಗಿನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದ’

ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಲಿರುವೆ.
5ಇದಲ್ಲದೆ,ಯೆಹೂದವೇ,

‘ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಕೋಪವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.

“ಆದರೆ ನಿನಿ್ನದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡುವೆ.”
ಇಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯರು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ

6 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ೕಷೀಯನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ * ಎಂ ಾಕೆಯು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದಿ ಾ? ಅವಳು
ನನಗೆ ಹೇಗೆ ವಂಚಿಸಿದಳು ನೋಡಿದಿ ಾ? ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಸೊಂ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ತೆ ಜಾರತನ ಾಡಿದಳು. 7 ‘ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆದರೆ

ಅವಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಂಚಕಿ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಯೆಹೂದ ಎಂ ಾಕೆಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದಳು. ಾನು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ
ಾಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅವಳ ಜಾರತನ ಎಂಬ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳ ವಂಚಕ ಾದ ಸೋದರಿಗೆ ಭಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಸಹ ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದಳು. 9 ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆ ೕಚಿಸಲಿಲ್ಲ.
* 3:6: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಇಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಲಕೆ್ಕ 100 ವಷರ್ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸಿ್ಸೕರಿಯ
ಜನರಿಂದ ಾಳು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
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ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ‘ಅಶುದ್ಧ’ಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಜಾರತನ
ಎಂಬ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಳು. 10 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ದಂಡನೆ ಆದರೂ ಅವಳ ಸೋದರಿ ಾದ
ಯೆಹೂದತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳುನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ನಟನೆಯನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಡಿದಳು. ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಅವಳುಯೆಹೂದ ಎಂ ಾಕೆಗಿಂತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಳು. 12ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗು. ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾರು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ‘ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.’
‘ ಾನು ಕೋಪಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ಾನು ಕರುಣಾ ಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ.’
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಾಕು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದಿರಿ,
ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಾಪ.

ನೀವು ಬೇರೆ ಾಷ್ಟ ್ರದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದಿರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’ ”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಾಗಿತು್ತ.

14 “ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಜನರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಾಗಿತು್ತ.
“ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು. ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಕರೆದು ತರುವೆನು. 15 ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಾಲಕರನು್ನ
ನೇಮಿಸುವೆನು. ಆ ಾಲಕರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬುದಿ್ಧ ಮತು್ತ ಾನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 16ಆಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವದು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇದ್ದ ದಿನಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವ’ಎಂದುಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು, ‘ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯಬಗೆ್ಗ ೕಚನೆಸಹ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಾಪಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅ ಾವವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ‘ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ
‘ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗದವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವರು. ಾನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಬರುವರು.”

19ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆ:

“ ಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಕಿ್ಕಂತ ಅತಿ ಸುಂದರ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಿರೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ.
ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವಿರೆಂದು ಾವಿಸಿದೆ್ದ.

20ಆದರೆ ನೀವು ಗಂಡನಿಗೆ ವಂಚಿಸುವಜಾರಿಣಿಯಂ ಾದಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
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21ಬೋಳುಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಅಳುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತುಂ ಾ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತರು.

22ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, “ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಜನರೇ,
ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.

ನನಗೆ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು,
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ‘ಆಗಲಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

23ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಪೂಜೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನ ಾಯಿತು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತ ಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ.

24ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟನು.

ನಮ್ಮ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೀ ಾಗು ಾ ಬಂದಿದೆ.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.

25 ಾವು ತಂದುಕೊಂಡ ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ.
ನಮ್ಮ ಾಚಿಕೆಯು ಕಂಬಳಿಯು ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.

ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4
1ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ

ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡು.

ನನಿ್ನಂದ ದೂರಸರಿದು ಅಲೆ ಾಡಬೇಡ.
2ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.
‘ ಾದು,ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.

ನೀನು ಆ ಪದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಸರಿ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳುಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಆತನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತ್ತವೆ.”

3ಯೆಹೂದಜ ಾಂಗದಜನರಿಗೂಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಜನರಿಗೂಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
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“ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ,
ಆ ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡಿರಿ.
ಮುಳು್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ.

4ಯೆಹೋವನಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ* ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಯೆಹೂದದ ಜನಗಳೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ಬದ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುವುದು.

ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಭರದಿಂದ ಹಬು್ಬವದು.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡುವುದು.
ಾರಿಂದಲೂ ಆ ಬೆಕಿಯನು್ನ ಆರಿಸುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುವುದು? ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ.”
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ

5 “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ:

ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
‘ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
‘ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಣ ಬನಿ್ನ,
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

6ಚೀ ೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಂಕೇತ ಕೊಡಿ.
ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿರಿ.

ಾನು ಉತ್ತರದಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು.
ಾನು ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶವನು್ನಟು ಾಡಲಿದೆ್ದೕನೆ.”

7ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಒಂದು “ಸಿಂಹವು” ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿ ಾಶಕ ಾದ ಸಿಂಹವುಹೆಜೆ್ಜ ಾಕುತಿ್ತದೆ.

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ಾಶಹೊಂದುವವು.

ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಜನರೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
8ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಗೋ ಾಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
9ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಾಜನು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಜಕರು ಭಯಪಡುವರು;
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬೆರ ಾಗುವರು.”

10 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ, ‘ನೀವು ಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಿರಿ’ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆಈಗ ಅವರ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ ಇದೆ” ಎಂದೆನು.

11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೂದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

“ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದು.
ಅದುಮರಳು ಾಡಿನಿಂದ ಬೀಸುವುದು.

* 4:4: ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿರಿ.
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ಇದು ರೈತನು ತೂರಿ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು
ಬೇ ಾಗುವ ೌಮ್ಯ ಾದ ಾಳಿಯಂತಲ್ಲ.

12ಇದು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಬಿರು ಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಅದು ನನಿ್ನಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈಗಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು.”
13ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರವುಮೇಘ ಾಲೆಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಅವನ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತವೆ.
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾಗಿದೆ;
ಾವು ಾ ಾಗಿಹೋದೆವು.

14ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ.

ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿರಿ.
15 ಕೇಳಿರಿ, ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ

ದೂತನ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ

ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
16 “ಇದನು್ನ ಈ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹರಡಿರಿ.
ಬಹುದೂರದೇಶದಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಶತು್ರಗಳುಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧದ ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17ಹೊಲವನು್ನ ಾಯುವ ಜನರಂತೆ

ವೈರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದ,

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು.
18 “ನಿನ್ನ ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ

ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ತಂದವು.
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ

ಆಳ ಾದ ನೋವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ.”
ಯೆರೆಮೀಯನ ಗೋ ಾಟ

19ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ದುಃಖಮತು್ತ ಚಿಂತೆ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತವೆ.
ನೋವಿನಿಂದ ಾನು ಾಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುಒಳಗೆ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.

ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರ ಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ತುತೂ್ತರಿಯು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ.

20ವಿ ಾಶನದಮೇಲೆ ವಿ ಾಶವು ಬಂದು
ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾ ಾಗಿದೆ.

ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಗು ಾರಗಳು ಾ ಾದವು.
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ನನ್ನ ಪರದೆಗಳು ಹರಿದುಹೋದವು.
21ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಾನುಯುದ್ಧ ಧ ್ವಜಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕು?

ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಾನುಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು?

22ದೇವರು, “ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರುಮೂಢಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಅವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
ವಿಪತಿ್ತನ ಆಗಮನ

23 ಾನು ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಭೂಮಿಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.

24 ಾನು ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅವುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದರುತಿ್ತದ್ದವು.

25 ಾನು ನೋಡಿದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು.

26 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯುಮರಳು ಾ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

27ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
28ಈಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಅಳುವರು.

ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪಗುವುದು.
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,ಅದು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಾನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ.”

29ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ, ಸ ಾರರ,
ಬಿಲು್ಲ ಾರರ ಶಬ್ಧಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗುವರು.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

30 ಾ ಾಗಿಹೋದಯೆಹೂದವೇ,
ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ೕ ಾಕನು್ನ ನೀನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?
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ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಡಿಗೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಚು್ಚತಿ್ತರುವೆ?
ನೀನು ಅಲಂ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
31 ದಲನೆ ಹೆರಿಗೆಯಸಮಯದಲಿ್ಲ

ವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಸ್ವರದಂತಿರುವ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ,
ಇದು ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯಮಗಳ ಕೂ ಾಟ.

ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
“ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಮೂಛೆರ್, ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

5
ಯೆಹೂದಿಯರ ದುಷ್ಟತನ

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರು ಾಡಿ ನೋಡಿರಿ;
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡಿರಿ. ನಗರದ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿರಿ.
ಸತ್ಯಶೋಧಕನೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವನೋ ನೋಡಿ.
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯವನಿದ್ದರೂ ಾನು ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಜನರು ಆಣೆ
ಾಡು ಾಗ ‘ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಾಯಿ ಾತಷೆ್ಟೕ ಹೊರತು

ಯ ಾಥರ್ ಾದದ್ದಲ್ಲ.”

3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ.

ನೀನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ,
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ,
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಾಠವನೂ್ನ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಬಹಳ ಹಟ ಾರಿಗ ಾದರು.

4ಆದರೆ ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ,
“ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಇಷು್ಟ ಮೂಖರ್ ಾಗಿರಬಹುದು.

ಅವರುಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರಉಪದೇಶ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

5 ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನ ಾಯಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು.

ಜನ ಾಯಕರುಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ”ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆಈ ಜನ ಾಯಕರುಗಳೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾದರು.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾಡಿನ ಸಿಂಹವುಅವರಮೇಲೆರಗುವುದು,
ಮರಳು ಾಡಿನ ತೋಳವುಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡುವದು.

ಅವರ ನಗರಗಳ ಹತಿ್ತರ ಚಿರತೆಯು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಅದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುವದು.
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ಅವರು ಅನೇಕಸಲಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

7 “ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಒಂದು ಾರಣವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡು.
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಆದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯವನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಳೆದರು.

8ಅವರುಮನದಣಿಯುವ ಾಗೆ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬ ಾಮವೇರಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನೆರೆಮನೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆನೆತು ಕರೆಯುವ ಕುದುರೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

9ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?”
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ ೌದು, ಾನು ಇಂ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು.

ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಯೆಹೂದದ ಾ್ರ ಯ ಾಲುಬಳಿ್ಳಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ,
ಆ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕೊಂಬೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.*

11ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೂಯೆಹೂದದ ಜನರೂ
ನನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಿರುವರು”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
12“ಆಜನರುಯೆಹೋವನಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ‘ಯೆಹೋವನು ನಮಗೇನೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ

ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಾವ ಸೈನ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾವೆಂದೂ
ಉಪ ಾಸಬೀಳುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದು್ದ ಕೇವಲ ಾಳಿಯ ಾತು. ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ
ಕೇ ಾಗುವದು.”

14ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇರುವವು.

ಅವರು ೌದೆಯಂತೆ ಆಗುವರು.
ಬೆಂಕಿಯು ಎ ಾ್ಲ ೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”
15ಇದುಯೆಹೋವನ ಾತು:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು

ಜ ಾಂಗವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗ;

ಅದೊಂದು ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಜ ಾಂಗ.
ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ಾತ ಾಡುವ ಾಷೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
16ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು ಾಯಿತೆರೆದ ಗೋರಿಗಳಂತಿವೆ.

ಅವರ ಜನರೆಲ್ಲ ಶೂರ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17ಆ ಸೈನಿಕರು ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.

* 5:10: ಯೆಹೂದ ಬ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ ಹೋಲಿಸ ಾಗಿದೆ.
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ಅವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು ( ಾಶ ಾಡುವರು).

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳಮಂದೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಳು ಾಡು ಾ್ತರೆ.”

18“ಯೆಹೂದವೇ,ಆಭಯಂಕರದಿನಗಳುಬಂ ಾಗ ಾನುನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ,
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
19ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ,

‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಇಂ ಾ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದನು’
ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು.

ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಉತ್ತರಕೊಡು:
‘ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ,

ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ

ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವಿರಿ.’ ”

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಕೋಬನ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಾರಿರಿ.
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳಿರಿ:

21ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಮೂಖರ್ಜನರೇ,
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ,
ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

22ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನೀವು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಾಗರಗಳಿಗೆ ಗಡಿಯಂತೆ ದಡವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಾನೇ.
ಸಮುದ್ರವು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹರಿಯಬೇಕೆಂದು ಾಗೆ ಾಡಿದೆ.
ತೆರೆಗಳು ದಡವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳುಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾರವು.
ತೆರೆಗಳು ಬರು ಾಗ ಭೋಗರ್ರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ದಡವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗ ಾರವು.

23ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತಿರುಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

24ಯೆಹೂದದ ಜನರು,
‘ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಆತನು ನಮಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮುಂ ಾರು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾರುಮಳೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸರಿಸಮಯಕೆ್ಕ ಫಸಲನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

25ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇಮಳೆಬೆಳೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಆಉತ್ತಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಸವಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

26ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಪ ಗಳ ಬಲೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಬಲೆ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ ಗಳನ್ನಲ್ಲ,ಮನುಷ ್ಯರನೆ್ನೕ.

27ಪ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಂಜರದಂತೆ
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ಈ ಕೇಡಿಗರಮನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಸುಳು್ಳ ೕಸಗಳು ಅವರನು್ನ ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿವೆ.

28ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಿ ಾ್ದರೆ, ಕೊಬಿ್ಬ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಅವರು ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಾತ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಾಡುವರು.

29ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸಬೇಕಲ್ಲವೆ?”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಇಂಥ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.”

30ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

31ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಜಕರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.†
ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ದಂಡನೆಯಸಮಯಬಂ ಾಗ
ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ?” ಎಂದನು.

6
ಶತು್ರಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು

1ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ತೆಕೋವ ನಗರದಲಿ್ಲಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ;
ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಧ ್ವಜಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶವು ನಿಮಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
2ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ,* ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂಮೃದು ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ.
3 ಕುರುಬರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ.

ಮತು್ತ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ತರು ಾ್ತರೆ.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

4 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಏಳಿರಿ, ಾವು ನಗರವನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇಮುತೊ್ತೕಣ.

ಆದರೆಈ ಾಗಲೇ ಹೊ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಾಯಂ ಾಲದ ನೆರಳುಗಳು ವಿ ಾ್ತರಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

5ಏಳಿರಿ, ಾವು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಗರದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡೋಣ.
ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭದ್ರ ಾದ ರಕ್ಷಣಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡೋಣ.”

6ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
† 5:31: ಾಜಕರು ಬ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಇದು ಈ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು: “ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ ಆ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಜಕರು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.” * 6:2: ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣವೇ.
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“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ನಿಮಿರ್ಸಿರಿ.

ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು.
ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನಿಲ್ಲ.

7 ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ನೀರು ಬರುವಂತೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸಹೊಸ ದುಷ್ಟತನಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಮತು್ತ ವಿ ಾಶಗಳೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರೋಗಮತು್ತ ಾಯಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

8ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ,ಈಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ನೀನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಂದು ಮರಳು ಾ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು.”

9ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರನು್ನ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಯ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೀಳುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಕೊಯು್ಲ ಾರನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ರ ಕೀಳುವಂತೆ
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.”

10 ಾನು ಾರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲಿ?
ಾನು ಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲಿ?
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಾರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳ ಾರರು.

ಜನರಿಗೆಯೆಹೋವನಉಪದೇಶ ರುಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುವದಿಲ್ಲ.

11ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತದೆ,
ತಡೆದುತಡೆದು ನನಗೆ ಾ ಾಗಿದೆ.

“ಬೀದಿಯ ಾ್ಲಡುವಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.
ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ತರುಣರಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರನು್ನ ಅಪಹರಿಸ ಾಗುವುದು. ಮುದುಕರನೂ್ನ ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕರನೂ್ನ
ಅಪಹರಿಸ ಾಗುವುದು.

12ಅವರಮನೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನೂ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.

ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ಆಸೆಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ಸಹ ೕಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

14ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು
ನನ್ನ ಜನರಿ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಾಯಗಳಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾಸಿ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.

15ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ಾವು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.
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ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಾಪ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಸಂಕೋಚಪಡುವುದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅವರನೂ್ನ ಶಿ ಸ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಗುವದು”

ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

16ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಎರಡು ರಸೆ್ತಗಳು ಕೂಡುವಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡಿರಿ.

‘ಒಳೆ್ಳಯ ರಸೆ್ತ ಎಲಿ್ಲದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ಆ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಿರಿ.

ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು ್ಕವದು.
ಆದರೆ ‘ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾದಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
17 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಯ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ‘ ಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ಅಂದರು.

18ಆದ ಾರಣ ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ,
ಜನಸಮೂಹಗಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

19ಭೂಲೋಕದ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ಆ ಜನರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾನುಯೆಹೂದ ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾಶವನು್ನ ತರುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ,
ಅವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು.”

20 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಸಲು ಾಗಿ ಶೆಬ ದೇಶದಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಏಕೆ
ತರುವಿರಿ?

ನೀವು ದೂರದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

21 “ ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು.
ಅವುಗಳು ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಂ ಾಗುವವು.

ತಂದೆಗಳೂಮಕ್ಕಳೂಅವುಗಳಿಂದ ಎಡವಿಬೀಳುವರು.
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುವರು”ಅಂದನು.

22ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಬರಲಿದೆ.

ಭೂಮಿಯಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮ ಾಜ ಾಂಗವು ಬರಲಿದೆ.
23ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬರು ಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಗಜರ್ನೆಯಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಆ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದೆ.”
24ಆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಭಯದಿಂದ ಾವು ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆಯಿಂದ ಾವು ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

25ಊರಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ರಸೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಶತು್ರವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವಿದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅ ಾಯವಿದೆ.

26ಅ ್ಯೕ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.

ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ರೋದಿಸಿರಿ.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೋರ ಪ್ರ ಾಪ ಾಡಿರಿ.

ವಿ ಾಶಕನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗುವನು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಲೋಹ ಪರೀಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪರೀ ಸು.
ಅವರ ವ್ಯವ ಾರವನು್ನ ಅವಲೋಕಿಸು.

28ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಹಳ ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಾಡು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಬಣ್ಣಗುಂದಿದ, ತುಕು ್ಕಹಿಡಿದ ಕಂಚಿನಂತೆಯೂ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ.

29 ಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಂ ಾಗುವುದು.
ತಿದಿಗಳು† ಭರದಿಂದ ಬೀಸಲು ಬೆಂಕಿಯು ಧಗಧಗಿಸಿತು.

ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸೀಸವು ಹೊರಬಂದಿತು.
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು.

ಅದರಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
30ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ‘ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳ’
ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುವದು.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

7
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ

1ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು:

“ ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಈ
ಾ್ವರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವ ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ; ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು ಇಲಿ್ಲರಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಅವರು
“ಇದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ್ಯಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು.

6ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು. ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರಿಗೆ ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು;ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸ ಾರದು.
† 6:29: ತಿದಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವಉಪಕರಣ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತ್ತವೆ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ
ಇಲಿ್ಲರಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾಬಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
8 “ ‘ನೀವು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಗಳು ಹುರುಳಿಲ್ಲದವುಗ ಾಗಿವೆ. 9 ನೀವು

ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕೊಲೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು
ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಅನು ಾಯಿಗ ಾಗಿಲ್ಲವೇ? 10 ನೀವು ಈ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿರುವಿ ಾ?
ನೀವು ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿರುವಿ ಾ? 11 ಈ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲಯವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಕಳ್ಳರು ಅಡಗುವ ಸ್ಥಳ ಾಯಿತೇ?
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವ ಾರವನೆ್ನೕಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂಬುದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.
12 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಈಗ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾನು ದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ

ಆಲಯವನು್ನ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಾರಣ ಾನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಜನ ಾದ ನೀವು ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.” ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು: “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ
ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 14ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಲಯವನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಿರುವ
ಆಲಯವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಾನು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 15 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ವಂಶದವರನು್ನ

ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.”
16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಇವರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು

ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏನು
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ. 18ಯೆಹೂದದಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;ಮಕ್ಕಳು ೌದೆಯನು್ನ

ಆರಿಸು ಾ್ತರೆ. ತಂದೆಗಳು ಆ ೌಧೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸು ಾ್ತರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದಿ ಸ್ವಗರ್ದ
ಾಣಿ ಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯೇಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 19ನಿಜ ಾಗಿಹೇಳುವು ಾದರೆ,
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ತಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಾನು ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಡಿನ ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವದು; ಅದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವನು
21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಹೋಗಿರಿ,

ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಷು್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಆ ಯಜ್ಞಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 22 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆ. ಾನು

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ಾವ ಆ ಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. 23 ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ



ಯೆರೆಮೀಯ 7:24 1165 ಯೆರೆಮೀಯ 8:2

ದೇವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಾತ್ರ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದ.

24“ಆದರೆನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಇನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟವ ಾದರು. ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದರು, ಮುಂದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. 25ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕರು
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತಿ ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ

ತಂದೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ ಅವರು

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸದ ಜ ಾಂಗವಿದು. ಈಜನರು ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಈಜನರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ

29 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ* ಎಸೆದುಬಿಡು. ಬೋಳುಶಿಖರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೋಧಿಸು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಈ ತಲೆ ಾರಿನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು. 30 ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲೇಬೇಕು ಾಕೆಂದರೆ,
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಪಡೆದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
‘ಮಲಿನ’ಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 31ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೋಫೆತೆಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿಯೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಸುಡು ಾ್ತರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನೆಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 32 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಈ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮೀನ
ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ ಇದನು್ನ ಸಂ ಾರದ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ ಎಂಬ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು. “ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವದಕೆ್ಕ
ಕೊಂಚವೂ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವವರೆಗೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವ ಾರಣ ಅದಕೆ್ಕ ಈ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 33 ಆಗ ಸತ್ತವರ ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ; ಅವು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಪ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 34ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ ವಧುವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ಬರದಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಪ್ರದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರಳು ಾ ಾಗುವದು.”

8
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆಗ ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಪತಿಗಳ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೂಯರ್ನನು್ನ,
ಚಂದ್ರನನು್ನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಣಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳಕೆಳಗೆಭೂಮಿಯಮೇಲೆಹರಡುವರು. ಾರೊಬ್ಬರೂಆಎಲುಬುಗಳನು್ನಪುನಃಒಂದೆಡೆಸೇರಿಸಿ
ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲುಬುಗಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಸಗಣಿಯಂ ಾಗುವವು.
* 7:29: ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆಕೆಯ (ಜ ಾಂಗದ) ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಿ್ಥತಿಯ ಕುರಿತು
ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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3 “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದದೆ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದಿಯರು ಾವು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಾಪಮತು್ತ ಶಿ
4 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ ‘ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಪುನಃ ಅವನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾ್ತನೆ;

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತಪು ್ಪ ಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

5ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಆ ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವದನು್ನ ಏಕೆಮುಂದುವರಿಸಿ ಾ್ದರೆ?
ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ,

ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
6 ಾನು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿ ಾದುದನು್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾವು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ೕಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ವಿಚಾರ ಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

7ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಬಕಪ ಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಆ ಾ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಗೊತಿ್ತದೆ.

ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ ಾನಕಿ್ಕಯೂ ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ
ಹೊಸಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಬಲ್ಲವು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮಯೆಹೋವನು ಅವರಿಂದ ಏನನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

8 “ ‘ “ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾನಿಗಳು” ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಪಿ ಾರರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
9ಆ “ ಾನಿಗಳು”ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಾನಿಗಳಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.
ಆ “ ಾನಿಗಳು” ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಾಬರಿಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಾನವುಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
10ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಅವರ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.

ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾಜಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

11ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಳ ಾದ ಾಯಗಳನು್ನ
ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಯಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

“ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ.

12ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.
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ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದಉಳಿದೆಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಶಿ ವಿಧಿಸ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.’ ”

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
13 “ ಾನು ಅವರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು

ಅವರಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಗದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರದಮರದಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂಅಂಜೂರದಹಣು್ಣ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಒಣಗಿಉದುರುವವು.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.

14 “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಬನಿ್ನ, ಾವು ಭದ್ರ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗೋಣ.
ಾವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

15 ಾವು ಾಂತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿ ಾಶ ಾತ್ರ ಬಂದಿತು.

16 ಾನ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಾವು ಶತು್ರಗಳ ಕುದುರೆಗಳ ಕೆನೆತವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಾದಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಾಳು ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

17 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಾವುಗಳನು್ನ ಕಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಾವುಗಳನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗದು.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18ದೇವರೇ, ಾನು ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಭಯಭೀತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
19ನನ್ನ ಜನರ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.

ದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
“ಈಗಲೂಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಯೇ?

ಚೀ ೕನಿನ ಾಜನು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಯೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಏಕೆ
ಕೆರಳಿಸು ಾ್ತರೆ?

ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ಅನ್ಯದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.”
20 “ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲಮುಗಿಯಿತು,

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ ಹೋಯಿತು,
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ಆದರೆ ನಮಗಿನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

21ನನ್ನ ಜನರು ಾಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗ ಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತ್ತ ಾನು ದುಃಖದಿಂದ ೌನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

22ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಿದೆ.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಾಯಗಳು ಗುಣ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

9
1ನನ್ನ ತಲೆಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ,

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.

2ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಳವಿದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತಂಗುವಮನೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,

ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,
ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

3 “ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಾಯಿಂದ ಾಣಗಳಂತೆ ಸುಳು್ಳಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.

ಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ‘ಅಸತ್ಯ’ ಪ್ರಬಲ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಾಪದಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಾಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ.”
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನೂ ೕಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ನೆರೆಯವನೂ ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತನೆ.

5ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಒಬ್ಬನೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವದನು್ನ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು
ಆ ಾಸ ಾಗುವಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

6ಒಂದು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಮತೊ್ತಂದು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬಂದಿತು.
ಒಂದು ಸುಳು್ಳ ಇನೊ್ನಂದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು.
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

7ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಜನರು ಲೋಹವನು್ನ ಪುಟಕಿ್ಕಟು್ಟ ಪರೀ ಸುವಂತೆ
ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ನನಗೆ ಬೇರೆ ಾಗರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

8ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಚೂ ಾದ ಾಣಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸು ಾ್ಳಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನೊಂದಿಗೆ ನಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲುಯುಕಿ್ತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.

9ಹೀಗಿರಲು ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸ ಾರದೇ?”
ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾತು.
“ಅಂ ಾ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಕೊಡಬೇಕು.”

10 ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು;
ಬರಿ ಾದ ಹೊಲಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಜೀವ ವಸು್ತಗಳಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ದನಗಳ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗಿವೆ;
ಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿವೆ.

11 “ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಕಸದ ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅದು ನರಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವದು.

ಾನುಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.”

12ಈಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು ಾಡ ಾಯಿತು?
ಇದನು್ನ ಾರೂ ಹೋಗದ ಬರಿ ಾದಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಏಕೆ ಾಡ ಾಯಿತು?

ಇದನ್ನರಿತ ಾನಿ ಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?
ಯೆಹೋವನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಾನಿ ಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆಯೇ?

13ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
“ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

14ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು.
ಅವರು ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.”

15ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು:
“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಹಿ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾನು ಬೇಗನೆ ಾಡುವೆನು;

ಅವರು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
16 ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರುಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆಗಳು ಎಂದೂ ಅರಿಯದ
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ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವರು.
ಾನು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವವರೆಗೆ ಕೊಲು್ಲವರು.”

17ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಈಗಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡಿರಿ,

ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿ ಪಡೆದು ಅಳುವ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ.
18 ‘ಆ ಹೆಂಗಸರು, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಮ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಲಿ.
ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತುಂಬುವವು;

ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಹರಿಯುವವು’ ಎನು್ನವರು.

19 “ಚೀ ೕನಿನಿಂದಮ ಾ ಗೋ ಾಟವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ:
‘ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾ ಾಗಿಹೋದೆವು.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ.

ಾವು ನಮ್ಮ ಾಡನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು,
ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.’ ”

20ಯೆಹೂದದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು.
21ಮೃತು್ಯವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಇಳಿದಿದೆ.

ಮೃತು್ಯವು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದೆ.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಮೃತು್ಯವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನಮ್ಮಯುವಕರಿಗೆಮೃತು್ಯವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.”

22ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು:
“ ‘ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳುವವು.

ಆ ಶವಗಳುಹೊಲ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಂದೆ
ಾರೂ ಎತ್ತದೆ ಬಿದಿ್ದರುವಮೆದೆಗಳಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು.’ ”

23ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಬಲ ಾಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ

ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಶಿ್ರೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
24 ಾವ ಾದರೂ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದರೆ,ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿರುವು ಾಗಿಯೂ

ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಜಂಬಪಡಲಿ.
ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಜಂಬಪಡಲಿ.

ಾನು ದ ಾವಂತನೂ ಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವೆ,
ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ.
ಆಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.”
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ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
25 “ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ.

26 ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ, ಯೆಹೂದ, ಎದೋಮ್, ಅ ್ಮೕನ್, ೕ ಾಬ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ
ಮರಳು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿದಿ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು ಹೃದಯ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

10
ಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳು

1ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ,ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವ ವಿಶೇಷಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರ ಾರದು.

3ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳುಅರಣ್ಯದಮರವಲ್ಲದೆಮತೆ್ತೕನಲ್ಲ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಡಗಿಯುಉಳಿಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು.
4ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಳೆ ಬಡಿದು ಅವುಗಳುಬೀಳದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ.
5ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ೌತೆ ಾಯಿ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಬೆದರುಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾ ಾಡ ಾರವು;

ಅವು ನಡೆಯ ಾರವು. ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.

ಅವು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡ ಾರವು;
ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡ ಾರವು.”

6ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ; ಾಮಥ್ಯರ್ಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ.
7ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಾಜ ಾಗಿರುವೆ.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಾನಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ

ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಷು್ಟ ಾನಿಗಳಲ್ಲ.

8ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮಂದಬುದಿ್ಧಯವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದಮರದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ.
9ಅವರು ಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರದ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ

ಧಿಫಜ್ ನಗರದ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಡಗಿಗಳು, ಕ ಾ್ಮರರು ಮತು್ತ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ನೀಲಿಮತು್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವು ಕುಶಲರ ೌಶಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.
10ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು.
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ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯ ಾರವು.

11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು:
‘ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿಲ್ಲ.

ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು; ಅವುಗಳು ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೂ
ಆ ಾಶದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವವು.’ ”

12ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಈ ಜಗತ್ತನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೇವರು
ಈ ಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

13ಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಗುಡುಗನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಮ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಭೂಮಿಯಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದಮೇಘಗಳುಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಮಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14ಜನರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ೕಸಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳಿ್ಳನ ಕಂತೆಗಳು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ.*

15ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ವಸು್ತಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು.

16ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲು ಆತನ ಾಬಸ ಾದ ಜ ಾಂಗ.
“ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವ” ಎಂಬುದು ಆತನ ಾಮಧೇಯ.
ವಿ ಾಶವು ಬರುತಿ್ತದೆ

17ನಿಮ್ಮ ಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ವೈರಿಯು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
18ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ಈ ಾರಿಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಅವರಿಗೆ ಾನು ನೋವುಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

19ಅ ್ಯೕ, ನನಗೆ (ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ) ತುಂ ಾ ಪೆಟಾ್ಟಗಿದೆ.
* 10:14: ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಜೀವಂತ ಾಗಿಲ್ಲ ಎಂ ಾಗಲಿ ದೇವ ಾತ್ಮವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲಲ್ಲ
ಎಂ ಾಗಲಿ ಇದು ಅಥರ್ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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ನನಗೆ ಾಯ ಾಗಿದೆ; ನನಗೆ ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದರೂ “ಇದು ನನ್ನ ಾ್ಯಧಿ, ಇದನು್ನ ಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು”

ಎಂದು ಸ ಾ ಾನ ತಂದುಕೊಂಡೆ.
20ನನ್ನ ಗು ಾರವು ಾ ಾಗಿದೆ.

ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಿತು್ತಹೋಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಸರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
21 ಕುರುಬರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾನಿಗಳಲ್ಲ,

ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು; ಕಳೆದುಹೋಗುವವು.
22 ಕೇಳಿರಿ,ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ

ಬರುತಿ್ತರುವಮ ಾಧ ್ವನಿಯನು್ನ!
ಇದುಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೂದವುಒಂದು ಬರಿ ಾದಮರಳು ಾ ಾಗುವದು, ನರಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವುದು.
23ಯೆಹೋವನೇ, ಾನವನ ಜೀವ ಅವನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
24ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿದು್ದ,

ಆದರೆ ಕಠೋರ ಾಗಬೇಡ,
ಕೋಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.

25ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ೌರವಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಕೋಬ್ಯರ ವಂಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

11
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಉಲ್ಲಂಘನೆ

1ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಈಸಂದೇಶಯೆಹೋವನಿಂದಬಂದಿತು: 2“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಈಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ವಚನಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ
ಹೇಳು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಲಿಸದೆ
ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ.’ 4 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರತಂ ಾಗ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಜಿಪು ್ಟ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಾ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ
ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆಯಂತಿತು್ತ. ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವೆನು’ ಎಂದೆ.
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5 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಲು ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡುವ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ನೀವುಈಗಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.”
ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂ ಾಗಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದರು. ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ

ಕೆಡು ಾಗುವದೆಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದೆ,ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನುಅವರಿಗೆಆ ಾಪಿಸಿದೆಆದರೆಅವರು ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”
9ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ

ಜನರೂ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 10ಅವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಪೂಜಿಸಿದರು. ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.”

11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಏ ಾದರೊಂದು ಭಯಂಕರ
ಅ ಾಹುತಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಅದರಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವರು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ಾನುಅವರ ರೆಯನು್ನ
ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 12ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಧೂಪ ಾಕುವರು. ಆದರೆ
ಕೇಡು ಬಂ ಾಗಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

13 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ೕ, ಅಷು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ತುಚ್ಛ ದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ನೀವು ಅನೇಕ
ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಬೀದಿಗಳಿವೆ ೕ ಅಷು್ಟ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿವೆ.

14 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವರಿ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಡ.
ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಆಗ ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

15 “ನನ್ನ ಪೆ್ರೕಯಸಿ (ಯೆಹೂದ) ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಇ ಾ್ದಳೆ?
ಇಲಿ್ಲ ಇರಲು ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಅವಳುಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ಹರಕೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಲಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶವನು್ನ ತಡೆಯಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?

ನನಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಶಿ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?”

16 “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
‘ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಾದ ಹಸಿರು ಆಲೀವ್ಮರ ಎಂದು’ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟನು.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವನು.
ಆಗ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.

17ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಬರುವದೆಂದು ಆತನು ಾರಿರುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವೂ
ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿವೆ.



ಯೆರೆಮೀಯ 11:18 1175 ಯೆರೆಮೀಯ 12:4

ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ
ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿವೆ.”
ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು

18 ಅ ಾತೋತಿನ* ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಕುತಂತ್ರವನೂ್ನ ಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
19ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವಮುಂಚೆ ಾನು
ವಧೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಾಧುಕುರಿಯಂತೆ ಇದೆ್ದನು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು: “ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡೋಣ; ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡೋಣ; ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.” 20 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾ್ಯಯಪರ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾರ. ಜನರ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಾನು ನನ್ನ ಾದವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

21 ಅ ಾತೋತಿನ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾವು
ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವೆವು” ಎಂದರು. ಅ ಾತೋತಿನ ಆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 22 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಕೂಡಲೇ ಅ ಾತೋತಿನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದು ಹೋಗುವರು. ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. 23ಅ ಾತೋತ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಾರೂ ಬಂದುಕುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12
ದೇವರಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನ ದೂರು

1ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ತೆ ಾದ ಾಡಿದರೆ,
ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯಪರನೆಂಬುದು ರುಜು ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೂ ಾ್ಯಯಪೂಣರ್ವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದುಷ್ಟರು ಏಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ?
ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗದವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?

2ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ. ಅವರು ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಸಸಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವುಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹಣು್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತಿ್ತರದವನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಾತ್ರನು ಎಂದು ಅವರು ಾಯಿಂದ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿನಿ್ನದ ತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

3ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆ.

ವಧೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕು.
ಅವರನು್ನ ವಧೆಯದಿನಕೆ್ಕಂದು ಆರಿಸು.

4ಎಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿರಬೇಕು?
ಎಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ನಿಜೀರ್ವ ಾಗಿರಬೇಕು?

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಪ ಗಳು ಸತು್ತಹೋಗಿವೆ.
ಇದು ದುಷ್ಟರ ತ ಾ್ಪದರೂ

ಆ ದುಷ್ಟರು,
* 11:18: ಅ ಾತೋತ್ ಯೆರೆಮೀಯನ ಸ್ವಂತ ಊರು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ
ಸೇರಿದ್ದರು.
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“ನಮಗೆ ಏ ಾಗುವದೆಂದು ನೋಡಲು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಬಂದುಕಿರ ಾರ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
5 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಓಡಿ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ,

ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲು್ಲವೆ?
ಸುರ ತ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಣಿದುಕೊಂಡರೆ

ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ದಡದ ಭ ಾನಕಮುಳು್ಳಕಂಟಿಯಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏನು ಾಡುವೆ?
6ಈಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಜನರೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ

ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೂದವನೂ್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವನು
7 “ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ನನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮೆಯನು್ನ (ಯೆಹೂದ)ಅವಳ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

8ನನ್ನ ‘ ಾಬಸ ಾದ ಜನರು’ ನನಗೊಂದು ಅರಣ್ಯದ ಸಿಂಹದಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು.
9ನನ್ನ ‘ ಾಬಸ ಾದ ಜನರು’ ಹದು್ದಗಳಿಂದ

ಸುತು್ತವರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಣಿಯಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಪ ಗಳುಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಬನಿ್ನ, ಬನಿ್ನ,
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.

10ಅನೇಕ ಕುರುಬರು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ತೋಟದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ:
ನನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ತೋಟವನು್ನ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

11 ೌದು,ಮರಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅದು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ನಿಸ್ಸತ್ವ ಾಗಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬರಿ ಾದಮರಳು ಾ ಾಗಿದೆ.
ಆ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

12ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಯವರೆಗೆ ಾಸಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಾರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

13ಜನರು ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವರು;
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲಮುಳಿ್ಳನ ಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು.

ಅವರು ತುಂಬ ದಣಿಯುವವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ಾಗೆಲ್ಲ ಾಡುವುದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೆರೆಯವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ
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14 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಏನು ಾಡುವೆನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆ ಜನರು ತುಂಬ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಾಳು ಾಡಿದರು. ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವೆನು. ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಎಸೆಯುವೆನು.
15 ಬಳಿಕ ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವೆನು. ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅದರ ಾಬಸಕೂ್ಕ
ಅದರ ದೇಶಕೂ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು. 16 ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಠಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇ . ದಲು, ಆ ಜನರು ಾಳನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಆ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ.
ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 17 ಾವಜ ಾಂಗ ಾದರೂನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆಅದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋದ ಸಸಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.

13
ನಡುಪಟಿ್ಟಯ ಸಂಕೇತ

1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಹೋಗಿ ಒಂದು ಾರಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊ. ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊ. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.”

2ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ಒಂದು ಾರಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡು ತಂದೆನು. ಅದನು್ನ
ನನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡೆನು. 3 ಆಗ ಎರಡನೇ ಸಲ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 4 ಆ
ಸಂದೇಶವಿದು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕೊಂಡ ತಂದು ಸುತಿ್ತಕೊಂಡ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋಗು. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡು.”

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟ.
6 ಬಹಳ ದಿನಗ ಾದ ತರು ಾಯ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋಗು, ಾನು
ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಲು ಹೇಳಿದ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಾನು ಪೆ ಾತ್ ಗೆ ಹೋದೆಮತು್ತ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಿಂದಹೊರತೆಗೆದೆ. ಆದರೆಆ
ನಡುಪಟಿ್ಟ ಾ ಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ. ಾನುಅದನು್ನ ಧರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಾವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ ೕಜನವಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 9ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಡುಪಟಿ್ಟಯು
ಾ ಾಗಿನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಾನುಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜಂಬದಜನರನು್ನ
ಾಳು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರೂ ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಟ ಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೂದದಜನರುಈ ಾರಿನನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆಆಗುವರು. ಅವರು ಾ ಾಗಿ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವರು.
11ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ವಂಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ವಂಶಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಾತು. “ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು ಎಂದುಕೊಂಡು ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕೀತಿರ್, ಸು್ತತಿ, ೌರವ ತರುವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆಹೋದರು.”
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಚಮರ್ದ ಬುದ್ದಲಿಯು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಆ
ಜನರು ನಕು ್ಕ, ‘ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಮರ್ದ ಬುದ್ದಲಿಯು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 13ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ಹೇಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವನಂತೆ
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ಅಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಜರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಜಕರ,ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಎ ಾ್ಲ ಜನರಬಗೆ್ಗಯೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎಡವಿ, ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ‘ ಾನು
ಅವರಿ ಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುವದಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರ ವಿ ಾಶವನು್ನ
ಕರುಣೆಯು ತಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.’ ”

15 ಕೇಳಿರಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ;
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.

16ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಲೇ ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ,

ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನೀವು ಬೀಳುವ ದಲೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಬೆಳಕನು್ನ ಾ ಾಂಧ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವನು.
17ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವುಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ,

ಾನು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಳುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಾರವು ನನ್ನನು್ನ ಅಳುವ ಾಗೆ ಾಡುವುದು.

ಾನು ಬಹಳ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊರಸೂಸುವುದು.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಮಂದೆಯು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವುದು.
18ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೂ ಾಣಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ:

“ನಿಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದಉರುಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

19ನೆಗೆವ್ಮರುಭೂಮಿಯಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕ ಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.

20ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡು.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು.

ನಿನ್ನ ಮಂದೆ* ಎಲಿ್ಲದೆ? ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಸುಂದರ ಾದಮಂದೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ನೀನು ಆಮಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

21ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಮಂದೆಯಲೆಕ್ಕವನೊ್ನಪಿ್ಪಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ?
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವದು ನಿನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.

ನಿನ್ನ ಾಯಕರು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ನೋವುಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳುಉಂಟಾಗುವವು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವು ನಿನ ಾಗುವುದು.

22 “ಇಂಥ ಕೇಡು ನನಗೆ ಏಕೆಉಂಟಾಯಿತು?”
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಾಪಗಳ ಫಲದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.
* 13:20: ಮಂದೆ ಇಲಿ್ಲ “ಮಂದೆ” ಎಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಂತೆ ಇದು್ದ
ಯೆಹೂದದಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳುಅವನಮಂದೆಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬ ಾವ.
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ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ಫಲ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ಹರಿಯ ಾಯಿತು.
ನಿನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಗೆಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
23 ಕಪ್ಪಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಚಮರ್ದ ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬದಲಿಸ ಾರನು.

ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ನೀನು ಸಹ ಾ ಾರ್ಟು ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡ ಾರೆ.
ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ.

24 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.
ನೀವುಮರುಭೂಮಿಯ ಾಳಿಯಿಂದ ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾಗುವಿರಿ.

25ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಹೀ ಾಗುವುದು.
ನನ್ನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾತ್ರ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏಕೆ ಹೀ ಾಗುವದು?

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದಿರಿ.

26ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದವರೆಗೆ ಎತಿ್ತಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ.

ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
27ನೀನು ಾಡಿದ ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ತೆಗೆ ನಗುವದನೂ್ನ ಾಮ ಾಟ ಾಡುವದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಚನೆ ಾಡಿದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ನೀನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂ ಾ ಕೇ ಾಗುವದು.

ನೀನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಎಂದು ಾನು
ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

14
ಾಮಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು

1ಇದು ಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ಸಂದೇಶ:

2 “ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗವು ಸತು್ತಹೋದವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು.
ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ದಿನೇದಿನೇ ನಿಬಲರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಜನರು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಿಂದ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ.
3ಜನ ಾಯಕರು ನೀರು ತರುವದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಸೇವಕರು ನೀರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಸೇವಕರು ಕೇವಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಪೇಚಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

4ಭೂಮಿಗೆಮಳೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವದಿಲ್ಲ.
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ರೈತರು ಎದೆಗುಂದು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

5 ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಇಲ್ಲದ ಾರಣ
ಜಿಂಕೆಯು ತನ್ನ ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದು.

6 ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಿಂತು
ನರಿಗಳಂತೆ* ಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.”

7 “ಯೆಹೋವನೇ,ಅದು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಫಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾವುಈಗ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ನಮಗೇ ಾದರೂ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾಕಿರಣ,
ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನೀನು ಾ ಾಡುವೆ.

ಆದರೆಈಗ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಾಣುವೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಂತೆ ಾಣುವೆ.

9ನೀನು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿರುವೆ;
ಾರನೂ್ನ ರ ಸ ಾಗದ ಸೈನಿಕನಂ ಾಗಿರುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲರುವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.”

10 ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಿ್ನಂದ
ದೂರ ಾಗಲು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.”

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಒಳಿತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ.
12ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಉಪ ಾಸ ವ್ರತವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ ಸಹ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಉಪ ಾಸದಿಂದ ಾಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರಿಗೆ

ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವದಿಲ್ಲ.
ನೀವೆಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವದಿಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದೆನು.

14ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾನು ಾವ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ,

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾತನೂ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ
ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಸಬಕಲಿ್ಪತ ವಿಚಾರಗಳನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 15 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ

* 14:6: ನರಿಗಳಂತೆ ನಿಜ ಾದ ನರಿಗಳಲ್ಲ. ಾಯಿಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾಡು ಾ್ರಣಿ.
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ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವದು ಇಷೆ್ಟೕ. ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‘ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಾಮ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಸಿವಿನ
ಾಪದಿಂದ ಾಯು ಾ್ತರೆಮತು್ತ ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ. 16 ಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಬೋಧನೆ
ಾಡಿದ್ದರೋ ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವದು. ಆ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತು್ತ ಶತು್ರಗಳ

ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಮಡಿಯುವರು. ಆ ಜನರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೂಣಿಡುವದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು:

‘ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಾನು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಅಳುವೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ಕನೆ್ಯ ಾದಮಗಳಿ ಾಗಿ†ಅಳುವೆನು. ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಸದೆಬಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಯಗ ಾಗಿವೆ.

18 ಾನು ನಗರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ
ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

ಾನು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರೆ
ಾಮದಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ.

ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.’ ”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನುಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವೆ ಾ?
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಚೀ ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ ಾ?

ಾವುಪುನಃ ಗುಣಹೊಂದ ಾರದ ಾಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದೆ?

ಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಾವು ೕಮವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭಯನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ೌದು, ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಒಳೆ್ಳಯತನಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಸಿಂ ಾಸನದ ೌರವವನು್ನ ಕುಂದಿಸಬೇಡ.

ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊ.
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಡ.

22ಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.

ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಆ ಾಕೇಂದ್ರ.
ನೀನೇ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು.

† 14:17: ಕನೆ್ಯ ಾದಮಗಳು ಇದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು.
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15
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಶೆಯೂ ಸಮುವೇಲನೂ ಇದಿ್ದದ್ದರೂ ಾನು ಈ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಮರುಕಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳು. 2 ‘ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು.
“ ‘ಕೆಲವು ಜನರು ಮರಣಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಾನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಮರಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಾನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗಳುಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಲಿಎಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಇರುವರು.
3 ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಲು ್ಕ ರೀತಿಯವಿ ಾಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಲು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಲು

ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
4ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ

ಒಂದು ಭ ಾನಕ ಾದಉ ಾಹರಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲ ಾಗಿ

ಾನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.’

5 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾರೂ ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ ಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಪುನಃ ತಡೆಹಿಡಿದು ಾನು ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

7ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದ
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಬದ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

8ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಸಮುದ್ರದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಧವೆಯರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾತುಕನನು್ನ ತರುವೆನು.
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ಆಘಾತುಕನುಯೆಹೂದದ ಾಯಂದಿರಮೇಲೆರಗುವನು.
ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯವನು್ನ ತರುವೆನು;
ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಹೀ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

9ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಬಂದು ಜನರಮೇಲೆರಗಿ ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರು ವಧಿಸುವರು.

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಳು ಜನಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
ಅವಳುಅತೂ್ತಅತೂ್ತ ಬಳಲಿಉಸಿ ಾಡದಂ ಾಗುವಳು.

ಅವಳು ಕಳವಳಪಡುವಳುಮತು್ತ ಾಬರಿಗೊಳು್ಳವಳು.
ಪ್ರ ಾಶಮಯ ಾದ ದಿನವು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಕತ್ತ ಾಗುವುದು.”
ಯೆರೆಮೀಯನು ಪುನಃ ದೇವರಲಿ್ಲ ದೂರು ಾ್ತನೆ

10ನನ್ನ ಾಯೀ, ನೀನು ಜನ್ಮಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನನಗೆ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆರೆಮೀಯ ಾದ ಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾದಿಸು ಾ್ತ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತ ಇರುವೆ.

ಾನು ಾರಿಗೂ ಾಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ; ಾಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ.

11ದೇವರೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕಷ್ಟದ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.*

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ
12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಕಬಿ್ಬಣದ ತುಂಡನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಲು

ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಉತ್ತರದಿಂದ† ಬರುವವನು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
13ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಭಂ ಾರಗಳಿವೆ.

ಆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಬೇರೆಯವರು ಆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ

ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೂದವುಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದಲಿ್ಲಯೂಯೆಹೂದ ಾಪ ಾಡಿದೆ.

14ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನೀವೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಗಿಸುವರು.

ನನಗೆ ಅತಿಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೋಪವುಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ.
ಆಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ.”

15ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ರ ಸು.

ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು.

ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡು.
* 15:11: ದೇವರೇ… ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: “ಪ್ರಭುವು, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳುಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವನು.” † 15:12: ಉತ್ತರಯೆಹೂದದಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲುಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಬರುವ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಯೆರೆಮೀಯ 15:16 1184 ಯೆರೆಮೀಯ 16:4

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ಎಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ೕಚಿಸು.
16ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಾನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ

ಯೆಹೋವನು.
17ತ ಾಷೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಲಿದ್ದ

ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಾನೆಂದೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.
ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟತನದಮೇಲೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೋಷವನು್ನ ತುಂಬಿದೆ.
18ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನಗೇಕೆ ವ್ಯಥೆಉಂಟಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಾಯ ಏಕೆ ಗುಣ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆ ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಪ್ರ ಾಹ ನಿಂತುಹೋದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ.

19ಆಗಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಖ್ಯ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುವ ಾದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು.

ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಆದರೆ ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವರಂತೆ ಆಗ ಾರದು.
20 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾಮ್ರದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವೆ

ಎಂದು ಆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ”

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿ.
21 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.”

16
ವಿಪತಿ್ತನ ದಿನ

1 ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೊಂದ ಾರದು.”
3 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅದರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 4 “ಅವರು ಒಂದು ಭ ಾನಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ.
ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ.
ಅವರು ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಮಡಿಯುವರು. ಅವರು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವರು. ಅವರ ಶವಗಳು
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು.”
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5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಮನೆ ಳಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ. ಸತ್ತವರ ಸಂಗಡ ಅಳುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವದ ಾ್ಕಗಲಿ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 “ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತು್ತ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರು ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ
ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸಲು ಾರೂ
ತಮಗೆ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 7 ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡುವವರ ಸಲು ಾಗಿ ಾರೂ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಾರೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಅಳುವವರನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಲು ಾರೂ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ.

8 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಾನ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮದುವೆಯ ಸ ಾರಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಡುವ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಬೇಗ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’
10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ‘ಈ ಮ ಾವಿಪತು್ತ

ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೇನು? ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ಾಡಿದ ಾಪವೇನು?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುವದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು’ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ‘ಅವರು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ಮತು್ತ ಸೇವಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿದರು. 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಂಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ
ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಷು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಾವ
ರೀತಿಯಒಲವನೂ್ನ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.’ ”

14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಜನರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಾಲ ಬರಲಿದೆ. 15 ಆಗ ಅವರು
‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಡಿನಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರತಂದಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ.’
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು.”

16ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಅನೇಕ ಮೀನು ಾರರನು್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಮೀನು ಾರರು
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವರು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಹಲ ಾರು ಜನ ಬೇಟೆ ಾರರನು್ನ
ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಬೇಟೆ ಾರರು* ಪ್ರತಿ ಂದು ಪವರ್ತ, ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ
ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವರು. 17 ಅವರು ಾಡುವ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನನಗೆ
ಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಯೆಹೂದದಜನರು ಾವು ಾಡುವದನು್ನ ನನಿ್ನಂದಮುಚಿ್ಚಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪವು
ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18ಅವರು ಾಡಿದದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನುಯೆಹೂದದಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಎರಡು ಸಲ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’
* 16:16: ಆಮೀನು ಾರರು… ಬೇಟೆ ಾರರು ಅಂದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಶತು್ರಸೈನಿಕರು.
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ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನುಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಾದವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
‘ಹೊಲಸು’ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವೆ.
ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಓಡಿಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸುರ ತ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವೆ.

ಜಗತಿ್ತನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು.
ಅವರು, “ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಆ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳುಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚವೂಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

20ಜನರು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲರೇ?
ಇಲ್ಲ,ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.

21 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ ಕಲಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಾನು ದೇವರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ಾನೇಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

17
ಹೃದಯದಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಪ ಾಧ

1 “ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಅಪ ಾಧ
ಅಳಿಸ ಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಆಅಪ ಾಧಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ಾಪಗಳು ವಜ್ರದ ನೆಯುಳ್ಳ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ಹೃದಯವೇ ಆ ಕಲು್ಲ,

ಆ ಾಪಗಳುಅವರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತವೆ.
2ಅವರಮಕ್ಕಳು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಅಶೇರಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ

ಮರದ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಮರದ ಕೆಳಗೆ

ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಯೂ

ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಭಂ ಾರಗಳಿವೆ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರು ಾಶ ಾಡುವರು.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಪೂಜೆ ಾಡಿ

ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿರುವಿರಿ.
4 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.

ನನ್ನ ಕೋಪವುಉರಿಯುವಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ; ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಭಸ್ಮ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.”
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ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಕೇವಲ ಜನರನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲವನು್ನ ಆತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥವರುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ.

6ಆ ಜನರು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ,
ಸುಡುವ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ,

ದೇವರು ನೀಡಬಹು ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ಅರಿಯದ ಒಂದು ದೆಯಂತಿರು ಾ್ತರೆ.

7ಆದರೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಅವನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು.

8ಆಮನುಷ ್ಯನು ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ,
ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳನು್ನ ತಲುಪಿರುವ,

ಉಷ್ಣಕೆ ್ಕ ಹೆದರದ, ಾ ಾಗಲೂ
ಹಸಿರೆಲೆಗಳಿಂದ ಸೊಂ ಾದ,

ಮಳೆಬೀಳದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಚಿಂತಿಸದ,
ಾ ಾಗಲೂ ಫಲಭರಿತ ಾಗಿರುವಮರದಂತೆ ಇರುವನು.

9 “ಮನುಷ ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯು ವಂಚನೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಬುದಿ್ಧಯು ಅತೀ ಾ್ಯಧಿಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು,
ಾರಿಂದಲೂ ಬುದಿ್ಧಯ ನಿಜ ಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

10 ಾನೇಯೆಹೋವನು,
ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದ ಆಳವನು್ನ ನೋಡಬಲೆ್ಲ,

ಮನುಷ ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬಲೆ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಾನು
ನಿಧರ್ರಿಸಬಲೆ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
11 ಕೆಲವು ಸಲ ಪ ಯು

ಾನು ಇಡದ ಟೆ್ಟಗೆ ಾವು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಾ್ಕಗಿ ೕಸ ಾಡುವಮನುಷ ್ಯನು

ಆ ಪ ಯಂತಿರುವನು,
ಅವನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ

ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವನು.”
12ಆದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು*

ಯೆಹೋವನಮಹತ್ವದ ಸಿಂ ಾಸ ಾಗಿದೆ.
ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾಕಿರಣ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ,
ಾ ಾದರೂಯೆಹೋವನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ
ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನಮೂರನೆ ದೂರು

* 17:12: ಪವಿ ಾ್ರಲಯಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ.
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14ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಗುಣಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು,
ಆಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
15ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ಆ ಸಂದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾಗುವುದನು್ನ ಾವು ಈಗಲೇ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಾ್ತರೆ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ಕುರುಬ ಾದೆ.†

ಆ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರಲೆಂದು ಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.‡
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ.

17ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ.

18ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರು ಲಜೆ್ಜಪಡುವಂತೆ ಾಡು.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಲಿ,

ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿ ಾಶದ ದಿನವು ಬರುವಂತೆ ಾಡು.

ಅವರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು,ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಮುರಿದುಬಿಡು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿಡಬೇಕು
19ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದ ಾಜರು

ಸಂಚರಿಸುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ§ ನಿಲು್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗೆಯೇ ಾಡು.

20 “ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಾಜರೇ, ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೂದದಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಾ್ವರಗಳಿಂದಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಬರುವಜನರೇ, ಾನುಹೇಳುವದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ! 21 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನೀವು ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇಡಿರಿ. 22 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಈಚೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ. ಆ ದಿನ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನೀವು
ಪವಿತ್ರದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಇದೇ ಆದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 23ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ತುಂ ಾ
ಂಡ ಾಗಿದ್ದರು. ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆಅದರಿಂದಏನೂಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.’ ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ‘ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳಮೂಲಕ ಾವ ಾರವನೂ್ನ
† 17:16: ಕುರುಬ ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಕುರಿಗಳೆಂದು, ಅವರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಕುರುಬರೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
‡ 17:16: ಆ … ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಬರಲಿದ್ದ ವಿಪತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು
ನೆರವೇರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. § 17:19: ಜನರ ಾಬರ ಇದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗುವ ಾಬರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು,
ಅಥ ಾ ಾಜಕರಲ್ಲದವರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ದ ಣದ ಾಬರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು.
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ತರ ಾರದು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನೀವುಪವಿತ್ರದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಆದಿನ ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು.
25 “ ‘ನೀವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಜರು ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾಗಿಯೂ ಬರುವರು. ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನ ಾಯಕರುಗಳುಆ ಾಜರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಾಸ ಾಗಿರುವರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಜನರು
ಬರುವರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರು ಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಪಶಿ್ಚಮ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ,ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

27 “ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಪವಿತ್ರದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ನಂದಿಸ ಾಗದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಡುವವರೆಗೂ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.’ ”

18
ಕುಂ ಾರಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ

1ಯೆಹೋವನಿಂದಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕುಂ ಾರನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಕುಂ ಾರನಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”

3 ಾನು ಕುಂ ಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ
ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. 4ಅವನು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ

ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಂ ಾರನು ಪುನಃ ಆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ
ಬಳಸಿ ಮತೊ್ತಂದು ಮಡಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಮಡಕೆಗೆ ಾನು ಬಯಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಲು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 6 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವು ಕುಂ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಆ ಕುಂ ಾರನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಒಮೆ್ಮ ಾನು ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಖಂಡಿಸುವೆನೆಂದು ಮತು್ತ
ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವನವನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಾಡುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಡಿದ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದಿರಬಹುದು.

9ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಅದನು್ನ
ನೆಟು್ಟ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗವು ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ಾಡದೆ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಳಿತಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ವಿಚಾರ ಾಡಬಹುದು.

11 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಈಗಲೇ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳು.
12 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು, ‘ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
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ಬಂದಂತೆ ಾವು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂನಮ್ಮದುಷ್ಟಮತು್ತ ಂಡುಮನಸು್ಸ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸುವರು” ಎಂದನು.

13ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ:

“ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಡಿದಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕ ಾ?’

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ದೇವರ ವಧುವಿನಂತಿದೆ.
14ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲಿನ ಹಿಮವುಇಳಿಜಾರಿನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂ ಾದರೂ ಕರಗುವುದೇ?

ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿದುಬರುವ ತೊರೆಗಳು ಎಂ ಾದರೂ ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಹೋಗುವುದೇ?*
15ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಹಳೆಯ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೇಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಜಬೀದಿಯಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ

ತೊರೆದು ಾ ಾದ ಾದಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
16ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.

ಜನರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು. ದೇಶವು ಾ ಾದುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗುವರು.

17ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬರುವ ಾಳಿಯಂತೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ! ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು.”
ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಲ್ಕನೇ ದೂರು

18 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನ ವೈರಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು: “ಬನಿ್ನ, ಾವು ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು
ಾಡೋಣ. ಾಜಕನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ತಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ. ಾನಿಗಳಿಂದ

ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯು ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾಶ ಾಡೋಣ. ಅವನು ಹೇಳುವ ಾವುದಕೂ್ಕ ಾವು
ಗಮನಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.”

19ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು,
ನನ್ನ ಾದವನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಾರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಎನು್ನವುದನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು.

20 ಾನುಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರೀಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲದೆಯೇ?
ಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡೆಂದೂ
ಅವರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

21ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರಮಕ್ಕಳು ಾಮಪೀಡಿತ ಾಗಿಉಪ ಾಸಬೀಳುವಂತೆ ಾಡು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡು.

ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಮತು್ತ ವಿಧವೆಯ ಾಗಲಿ.
* 18:14: ಲೆಬನೋನಿನ … ಹೋಗುವುದೇ ಇದು ಅಥೈರ್ಸಲು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ವಚನ. ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಹಿಮವು ಶ ಾ್ದಯ್
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂ ಾದರೂ ಕರಗುವುದುಂಟೇ?” “ಶ ಾ್ದಯ್”ಮತು್ತ “ಬಂಡೆ” ದೇವರ ಹೆಸರುಗ ಾಗಿವೆ.
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ಅವರ ೌವನಸ್ಥರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಲಿ.
22ಅವರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೋಧನದ ಧ ್ವನಿ ಬರಲಿ.

ನೀನು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರಮುಂದೆ ಶತು್ರವನು್ನ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ ಅವರು ಅಳುವಂ ಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವಂಥಮತು್ತ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದ ಗುಪ್ತ ಾದ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
23ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ಾಕಿದ ೕಜನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.

ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬೇಡ.
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಬೇಡ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು, ನೀನು ಕೋಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸು.

19
ಮುರಿದಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಒಬ್ಬ ಕುಂ ಾರನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು 2 ಬೋಕಿಯ ಾ್ವರದ* ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
3 ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೂದದ ಾಜನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಾನು
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ವಿಸ್ಮಯಪಡುವನು ಮತು್ತ ಭಯಪಡುವನು. 4 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು. ಇದನು್ನ ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ
ಜನರು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿರಿಯರೂ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳು ಅನ್ಯದೇಶದ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳು. ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಗ್ಧಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಿಂದ
ತುಂಬಿದರು. 5 ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಾಳ್ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಉನ್ನತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾಳ್ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು. ಾನು ಾಗೆ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 6ಈಗ,
ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮೀನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಜನರು “ತೋಫೆತ್” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಜನರು ಇದನು್ನ “ಕೊಲೆಯ ಕಣಿವೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಶತು್ರವು ಈ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಬರುವನು. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಕೊಲೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಪ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 8 ಾನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಜನರು
ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ತಲೆ ಾಡಿಸಿ ಹೋಗುವರು. ನಗರವು ಾ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಬೆರ ಾಗುವರು.
9 ಶತು್ರವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು. ಜನರು ಆ ಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗದಂತೆ ಆ ಸೈನ್ಯವು ತಡೆಯುವದು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಉಪ ಾಸ ಬೀಳುವರು. ಅವರು ಹಸಿವು
ಾಳ ಾರದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತಿನ್ನಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.’

* 19:2: ಬೋಕಿಯ ಾಬರ ಒಂದು ಾಬರದ ಹೆಸರು.
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10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು. ಅವರು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ 11 ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಈ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದಂತೆ ಾನು ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು. ಈ ಕೊಡವನು್ನ ಪುನಃ ೕಡಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ
ಜ ಾಂಗದ ಸಿ್ಥತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂ ಾಗುವವರೆಗೂ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಹೂಳ ಾಗುವುದು. 12 ಾನು ಈ ಜನರಿಗೂಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ತೋಫೆತಿನಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13 ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮನೆಗಳುಈ ತೋಫೆತಿನಷೆ್ಟ
“ಹೊಲ ಾಗುವವು.” ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳು ಈ ತೋಫೆತಿನಂತೆ ಾ ಾಗುವವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು.’ ”

14ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ‘ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಅದರ
ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬಹಳ ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳುವುದೂ
ಇಲ್ಲ,ಅನುಸರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.’ ”

20
ಯೆರೆಮೀಯಮತು್ತ ಪಷೂ್ಹರನು

1 ಪಷೂ್ಹರನೆಂಬುವನು ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಪಷೂ್ಹರನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಪಷೂ್ಹರನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲಣ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿಸಿದನು. 3 ಮರುದಿನ ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರು, ‘ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಭಯಂ ಾರಿ’ 4 ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ ಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ ಭಯಂ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಭಯಂ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ವೈರಿಗಳು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು;
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕುವರು. 5 ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಿರಿವಂತ ಾಗಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜನ ಬಳಿ ಅನೇಕ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಆ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೈರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ವೈರಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 6ಪಷೂ್ಹರನೇ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾಬಿಲೋನ್ ನಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ
ಆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹೂಳ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ಹೀ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನೆ್ನಲ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ಸತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಹೂಳಲ್ಪಡುವರು.’ ”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಐದನೆ ದೂರು
7ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನು ಮರು ಾದೆನು,

ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದುದರಿಂದ ಗೆದೆ್ದ.
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ಾನೊಂದು ತ ಾಷೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹಗಲೆಲ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

8 ಾನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಮತು್ತ ವಿ ಾಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದರೆ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

9ಒ ್ಮಮೆ್ಮ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
“ ಾನುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಮರೆತುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನೕನೂ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಆತನ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವಜಾ್ವಲೆಯಂ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಡುವಂ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿ ಾನು

ದಣಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅದನು್ನ ನನೊ್ನಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

10ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮೆಲುಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ,
ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಾವು ಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಾದಿ ಾ್ದರೆ.
“ಅವನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಸುಳು್ಳ ಹೇ ೕಣ.
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವು ವಂಚಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಬಹುದು.
ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.
ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಶೂರ ೕಧನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು.

ಆ ಜನರು ಸೋತುಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂಮರೆಯ ಾರರು.

12ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆ.
ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಆಳ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿನೋಡುವೆ.

ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿರುವದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡಲಿ.

13ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಆತನು ಬಡಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ೌಜರ್ನ್ಯದಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನಆರನೇ ದೂರು

14 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ;
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ಾಯಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತ ದಿನವು ಶುಭವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
15 “ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಅವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
16ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ

ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ನಗರಗಳ ಗತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟವೂ,

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಕಿರುಚಾಟವೂಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ.
17 ಾಕೆ ಆಮನುಷ ್ಯನು

ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ?
ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ

ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಗೋರಿ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಾನೆಂದೂ ಹುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

18 ಾನು ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿತು್ತ?
ಾನು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮತು್ತ ದುಃಖವನು್ನ ಕಂಡಿರುವೆನಷೆ್ಟೕ.
ನನ್ನ ಜೀವನವು ಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

21
ದೇವರು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು

1ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಾಜಕ ಚೆಫನ್ಯನನೂ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಜನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 2 ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು ಹೀಗೆಂದರು: “ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವನು; ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿಯ
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ದಲಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಾಡಬಹುದು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಆತನು
ಾಡಬಹುದು.”
3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ ಾಜ ಾದ

ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

“ ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಾನು ಆ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಒಳಗಡೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ. 5ಯೆಹೂದಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾನೇ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ
ಬಂದಿದೆ; ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ತೋಳಿನಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳರಭಸದಿಂದಯುದ್ಧ ಾಡಿನನಗೆಎಷು್ಟ ಕೋಪಬಂದಿದೆಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಜನರನು್ನ
ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಗಳು ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿದ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ
ಮಡಿಯುವರು.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 “ ‘ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ
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ಆಹುತಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನು್ನ ಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ ವೈರಿಯು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನಿಕರು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ
ಬಲಿ ಾಗುವರು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರ ಸಲು ಾಗಿ ಅವನು
ಮರುಗುವದಿಲ್ಲ.’

8 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಜೀವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮರಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
9ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವನು ಮರಣಹೊಂದುವನು. ಆತನು ಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂ ಾಗಲಿ
ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂ ಾಗಲಿಮಡಿಯುವನು. ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾದವನು ಬಂದುಕುವನು. ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾರೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಬಂದುಕುವರು.
10 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತನೆ.’ ”

11 “ಯೆಹೂದದ ಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ:
‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

12 ಾವೀದನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡಬೇಕು.

ಅಪ ಾಧಿಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳ ಾದವರನು್ನ ರ ಸಬೇಕು.
ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ

ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಾರಿಂದಲೂ ನಂದಿಸ ಾಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.

ನೀವು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆ.’

13 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ,
ನೀನು ಾಣಿಯಂತೆಈ ಕಣಿವೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ.

‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಾಳಿ ಾಡ ಾರರು,
ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಾರೂ ಪ್ರವೇಶ ಾಡ ಾರರು’
ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.”

ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

14 “ನೀವು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುತ್ತದೆ.”

22
ದುಷ್ಟ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು. 2 ‘ಯೆಹೂದದ ಾಜನೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನೀನು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುವೆ,ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳು.
ಾಜನೇ,ನೀನುಮತು್ತ ನಿನ್ನಅಧಿ ಾರಿಗಳುಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳಮೂಲಕಬರುವ
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ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 3ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ
ನೀತಿಬದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಸುಲಿಗೆಗೀ ಾದವರನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡವನಿಂದ
ರ ಸಿರಿ. ಅ ಾಥರನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿ; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. 4 ನೀವು
ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜರು ಈ ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಾಜರು ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಈ
ಾ್ವರಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಅರಸರು, ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಅವರ ಜನರು, ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವರು. 5 ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಅದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ ಾಶಿ ಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
6ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಾಸ ಾಡುವ ಅರಮನೆಯಬಗೆ್ಗಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಈಅರಮನೆಯು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅರಣ್ಯದಂತೆ,
ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಅರಮನೆಯು ಾಳುಬಿದ್ದ
ನಗರದಂ ಾಗುವುದು.

7ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹತಿ್ತರ ಆಮನೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಬೇ ಾಗುವ ಾಧನಗಳಿರುವವು.

ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಾದಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಆ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.

8 “ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ಈ ನಗರದಿಂದ ಾದುಹೋಗುವರು. ಅವರು, ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಒಂದುಮ ಾನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಇಂಥಭಯಂಕರ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಏಕೆ ತಂದನು?
ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುವರು.’ 9 ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಈ ಉತ್ತರ: ‘ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿಪೂಜಿಸಿದರು.’ ”
ಾಜ ಾದ ೕ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

10ಸತ್ತ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಅಳಬೇಡಿ.
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿ.

ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.

ಅವನುಮತೆ್ತ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ರೋಧಿಸಿರಿ.
ೕ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಜನ (ಶಲೂ್ಲಮನ) ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
(ಶಲೂ್ಲಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮರಣಾನಂತರ ಾಜ ಾದನು.) “ ೕ ಾಜನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
12ಈಜಿಪಿ್ಟನವರುಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನುಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೋಡ ಾರನು.”

ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
13 “ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ ದುಗರ್ತಿಉಂಟಾಗುವುದು.

ಅವನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ದುನೀರ್ತಿಯನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಹಡಿಯಮೇಲೆ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನೆ್ನೕ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

14 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು,
‘ ಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಮಹಡಿಯಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಅವನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ.
ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬಳಿಯು ಾ್ತನೆ.

15 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರಿನಮರವನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದರಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಾಜ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೕಷೀಯನು ಅನ್ನ ಾನೀಯಗಳಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ನೀತಿಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಸಮ್ಮತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕಷೀಯನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು.

16 ೕಷೀಯನು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕಷೀಯನು ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು.

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, “ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಎಂದರೇನು?”
ಾ್ಯಯಮತು್ತ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು,
ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದದು್ದ ಅದೇ.

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ:
17 “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನಿನಗೆ ಾಭ ಾಯಕ ಾದದು್ದ ಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಬರುವದನು್ನ ನೋಡುವೆ.
ನೀನು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.”

18 ೕಷೀಯನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು,
“ಯೆಹೂದದ ಜನರುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
‘ನನ್ನ ಸೋದರನೇ,ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಸೋದರಿಯೇ, ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ

‘ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ,
ನನಗೆ ತುಂ ಾ ದುಃಖ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

19ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೂಳಿದಂತೆ ಹೂಳಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ಾ್ವರಗಳ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ.

20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕೂಗಿಕೊ,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೊ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ‘ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ’ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

21 “ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
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ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ೌದು, ಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ

ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
22ಯೆಹೂದವೇ, ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಒಂದು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬರುವುದು.

ಅದು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕುರುಬರನು್ನ ( ಾಯಕರನು್ನ) ಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
ಾವು ಾದರೂ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗುವುದು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ.

23 “ ಾಜನೇ, ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುವೆ.
ಆಮನೆಯು ಲೆಬನೋನಿನಮರದ ತೋಪಿನಂತಿದೆ.

ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ನಿನ್ನ ವಿ ಾಲ ಾದಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಾ ಾಗ ನೀನು ನರಳುವೆ.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವನು್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವೆ.”
ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಚೀನನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

24ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯ
ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 25ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ನೀನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಜನರಿಗೇ. ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 26 ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಾಯಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಯಿ
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 27ಯೆಹೋ ಾಚೀನನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದು.”

28ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡೆದಮಡಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾಗದಮಡಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು?
ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು?

29ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ,ಯೆಹೂದದ ದೇಶವೇ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು.

30ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನೆಂದು ನೊಂ ಾಯಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೋ ಾಚೀನನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರೂಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”

23
1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು: “ಯೆಹೂದದ ಕುರುಬರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರುಬರು

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಿಂದ ಕುರಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೂ
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”
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2 ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೂ ಚದರುವಂತೆ ನೀವು ಾಡಿರುವಿರಿ.
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಹೇಳಿದನು. 3“ ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆಉಳಿದ
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅನೇಕಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು. 4ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಾನು ಹೊಸ
ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ಬೆದರುವದಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕುರಿಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
ಸದ್ಧಮರ್ದ ಸಸಿ

5ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ‘ಸಸಿಯನು್ನ’ ಚಿಗುರಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಅವನು ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಳುವ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿಮತು್ತ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವನು.
6ಸದ್ಧಮರ್ದ ‘ಸಸಿಯ’ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೂದದ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡುವರು

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್

ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿ ಾಗುವುದು.”
7 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: “ಜನರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಣೆಯನು್ನ ಹಳೆಯ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾರದ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ’
ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆಣೆಯಹಳೆಯ ರೀತಿ ಾಗಿತು್ತ. 8ಆದರೆ ಹೊಸ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಉತ್ತರದ ಾಡಿನಿಂದಲೂಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂಹೊರತಂದಯೆಹೋವ ಾಣೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸುವರು.”
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

9ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ.
ಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.

ಾನು ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನುಡಿಗಳೂ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

10ಯೆಹೂದ ದೇಶವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಡನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಾಯಿತು.

ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತಲಿವೆ.
ಹೊಲಗಳುಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗಿವೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

11 “ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಾಜಕರೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
12ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ಆಗ ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾಗುವುದು.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮತು್ತ ಾಜಕರ ಾಗರ್ಗಳುಜಾರುವ ಾರಿಗ ಾಗಿವೆ.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅ
ವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
13 “ಸ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಾಳ್ ದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
14ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಭಯಂಕರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ಸೊದೋಮ್ನಗರದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಗೊ ೕರ ನಗರದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.”
15ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

ಆ ಶಿ ಯು ವಿಷಪೂರಿತ ಆ ಾರದಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ಆ ಾ್ಯಧಿಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಾ್ಯಧಿಯು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿತು.”

16ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರ
ದಶರ್ನಗಳುಅವರಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ ಹೊರತು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ.

17 ಕೆಲವು ಜನರುಯೆಹೋವನ ನಿಜ ಾದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ‘ನಿಮಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವುದು’ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವುಜನರು ಬಹಳ ಂಡ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆಈಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‘ನಿಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

18ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ,ಅಥ ಾ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆತನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.

19ಈಗಯೆಹೋವನಿಂದ ದಂಡನೆಯು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬರುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ತೂಫಾನಿನಂತೆ

ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಬೀಳುವುದು.
20ಆತನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಜಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ

ಆತನ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ದಿನ ಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನು್ನ
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ಸರಿ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
21 ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ಆತುರಪಟ್ಟರು.
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಉಪದೇಶ ಾಡಿದರು.

22ಅವರು ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ.”

23ಈ ಸಂದೇಶಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು:
“ ಾನೇಯೆಹೋವನು. ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ.
24ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಾಣದಂತೆ ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಗಿ ನೋಡಬಲೆ್ಲನು.

ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 25 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ ಾಡುವ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ‘ ಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ, ಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
26 ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದು? ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆ
ಆ ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 27 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ
ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಸುಳು್ಳ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜನರು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯಲೆಂದು

ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
28ಹೊಟು್ಟ, ಗೋಧಿಯ ಾಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ,ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕನಸುಗಳುನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯನು
ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಲಿ. 29 ನನ್ನ ಸಂದೇಶವು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ. ಅದು
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವ ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತಿದೆ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

30 “ ಾನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ನನ್ನ ಪದಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಕದಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.* 31 ಾನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂಬುವಂತೆ ನಟನೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 32 ಾನು ಾಲ್ಪನಿಕ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.”

ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಡ್ಡ ಾರಿಗೆಳೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಆ ಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡ ಾರರು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದುಃಖಕರ ಸಂದೇಶ

33 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನು
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟನೆಯೇನು?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಾರ.† ಾನು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
* 23:30: ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು … ಕದಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಅನುಕರಿಸಿ, ಾರು ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಾರು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಎಂದು ಶಂಕಿಸ ಾಗದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದರಬಹುದು.

† 23:33: ಾರ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಸಂದೇಶ”ಮತು್ತ “ ಾರ” ಎನು್ನವದಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಪದವಿದೆ. ಇದು ಶಬ್ಧ ಚಮ ಾ್ಕರ.
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34 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಾ ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಾರ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಇಡೀ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 35ನೀವುಪರಸ್ಪರ ‘ಯೆಹೋವನಉತ್ತರವೇನು?’ ಅಥ ಾ ‘ಯೆಹೋವನು
ಏನು ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಬೇಕು. 36 ನೀವು ಪುನಃ ಎಂದಿಗೂ ‘ಯೆಹೋವನ ಾರ’ ಎಂಬ
ಾತನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವು ಾರಿಗೂ ಾರ ಾಗಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಾತುಗಳನು್ನ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

37 “ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ‘ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು?’ ಅಥ ಾ ‘ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ.
38 ಆದರೆ ‘ಯೆಹೋವನ ಾರವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ‘ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ “ಯೆಹೋವನ ಾರವೆಂದು”
ಹೇಳ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 39ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರ ಾದ ಹೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಯಂತೆ ಎತಿ್ತ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಆ ನಗರವನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವೆನು. 40 ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ತರುವೆನು. ನೀವುಈಅವ ಾನವನು್ನ ಎಂದಿಗೂಮರೆಯ ಾರಿರಿ.’ ”
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ಒಳೆ್ಳಯಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಯೆಹೋವನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ
ಎದುರುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿಟಿ್ಟದು್ದ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು.
( ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಕಂಡೆ. ಯೆಕೊನ್ಯನು ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ. ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.) 2 ಒಂದು
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಾದ ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಅಂಜೂರಗಳು ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಬೇಗ ಾಗುವ
ಹಣು್ಣಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನ ಾಗದಷು್ಟ ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು.

3ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೇನು ಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ನನಗೆ ಅಂಜೂರಗಳು ಾಣುತಿ್ತವೆ. ಒಳೆ್ಳಯಅಂಜೂರಗಳು ಬಹಳ ಚೆ ಾ್ನಗಿವೆ. ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರಗಳು

ತಿನ್ನ ಾಗದಷು್ಟ ಕೊಳೆತಿವೆ” ಎಂದು ಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
4ಆಗ ನನಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 5ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು:

“ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು. ಅವರ ಶತು್ರ ಅವರನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದನು. ಆ ಜನರು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಅಂಜೂರದಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಾನು
ದಯೆತೋರುವೆನು. 6 ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಪುನಃಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೀಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವೆನು. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ
ಬಯಕೆಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು ಮತು್ತ ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗುವೆನು. ಾನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು ಾ್ತರೆ.
8 “ಆದರೆಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತಿನ್ನಲು ಾರದಷು್ಟ ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರದಂ ಾಗುವನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರದಂ ಾಗುವರು. 9 ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಆ ಶಿ ಯು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
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ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಪರಿ ಾಸ್ಯದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವರು; ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವರು. 10 ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ,
ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋಗುವವರೆಗೆ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಾಸಿಸ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

25
ಯೆರೆಮೀಯನ ಬೋಧನೆಯ ಾ ಾಂಶ

1 ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ೕಷೀಯನ ಮಗ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೇವಷರ್ದಲಿ್ಲ 2ಯೆರೆಮೀಯನುಈಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾರಿದನು.

3 ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹದಿಮೂರನೆ
ವಷರ್ದಿಂದ ಾನುಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಂದಿನಿಂದಇಂದಿನವರೆಗೆ ಾನುಯೆಹೋವನಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.
5 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ರಮವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಬದ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಬಹುದು. ನೀವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 6 ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ನೀವುಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ನೀವು ಮನುಷ ್ಯನು ಾಡಿದ

ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಕೋಪ ತಂದಿತು. ಅದು ನಿಮಗೇ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು.”
8 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಉತ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ. “ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸುವೆನು. ಅವನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.
ಾನು ಆ ದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆ ಭೂಮಿಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಜನರು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವು ಾ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು. 10 ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷದ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ ್ವನಿಗಳು
ಕೇಳಿಬರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ವಧುವರರ ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರುವದಿಲ್ಲ. ಾನು
ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲನ ಸದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ದೀಪದ ಬೆಳಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 11 ಆ ಇಡೀ
ಪ್ರದೇಶವುಒಂದುಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು. ಆಜ ಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನ ಗು ಾಮ ಾಗುವರು.
12“ಆದರೆಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದಮೇಲೆ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶವನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
13 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳು ಬರುವವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮೂನೂ್ಸಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
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ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 14 ೌದು, ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಮ ಾ ಾಜರ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಾಡಲಿರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಕ ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.”
ಜಗತಿ್ತನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ
ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇದು ಕೋಪದ ಾ್ರ ಾರಸ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿವಿಧ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಈ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸು.
16 ಅವರು ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಾಂತಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವರು. ಾನು ಬೇಗನೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ಹೀಗೆ ಾಡುವರು.”

17 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು ಮತು್ತ ಆ ಜನರು ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 18 ಾನು
ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಿದೆನು. ಾನು ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರನು್ನ ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಅವರು
ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ತುಂ ಾ ಾ ಾಗಲಿ, ಜನರು
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಲಿ, ಾಪ ಾಕಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು. ಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಯೆಹೂದವುಈಗ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

19 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನು ಸಹ ಈ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ಅವನಅಧಿ ಾರಿಗಳೂಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

20 ಎ ಾ್ಲ ಅರಬೀಯರು ಮತು್ತ ಧಿಚ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಅಂದರೆ ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಾಜಾ, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ

ಶೇಷ ಾಗದ ಾಜರು ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
21ಆಮೇಲೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು,ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಈ ಾತೆ್ರಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು.
22ತೂರಿನಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ಬಹಳ ದೂರದೇಶದ ಾಜರು ಸಹ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 23 ದೆ ಾನ್ಯರು,

ತೇ ಾದೇಶದವರು, ಬೂಜ್ ದೇಶದವರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ
ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
24 ಅರಬೀಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಈ ಾಜರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 25 ಾನು ಜಿಮಿ್ರಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು, ಏ ಾಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು,
ಮೇದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 26ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮತು್ತ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನು್ನ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ಾತೆ್ರಯಿಂದ

ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಕುಡಿದ ತರು ಾಯ
ಕುಡಿಯುವನು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ರೋಷದ ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರಿ ಾಂತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’

28 “ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲು ಒಪು ್ಪವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ಈ ಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇ ಾಗುವುದೆಂದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 29 ಈ ಾಗಲೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ
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ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ೕಚನೆ ತಪು ್ಪ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಾನು ಒಂದು
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

30 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು:
‘ಉನ್ನತ ಾದಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ

ಆಲಯದಿಂದಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ತನ್ನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಮಂದೆಯನು್ನ ಬೆದರಿಸುವನು.

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತ ಾರಿಸು ಾಗ ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿಯುವವರು ಕೂ ಾಡುವಂತೆ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಕೂಗುವನು.

31ಆ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.
ಈಧ ್ವನಿಯೆ ಾ್ಲ ಏತಕೆ್ಕ?

ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಾದವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ”

ಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.

32 “ವಿಪತು್ತಗಳು ಬಹುಬೇಗ
ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹರಡುವವು.

ಅವುಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ದೂರದೂರದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬರುವವು.”

33ಆ ಜನರಮೃತ ಶರೀರಗಳು ದೇಶದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಆ ಸತ್ತಜನರಿ ಾಗಿ ಾರೂ ಅಳುವದಿಲ್ಲ. ಾರೂ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು.

34 ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ (ಜನಗಳಿಗೆ)ಮುಂ ಾ ಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಮ ಾ ಾಯಕರೇ, ನೀವು ಗೋ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ.

ಕುರಿಗಳಮುಂ ಾಳುಗ ಾದ ನೀವು ನೋವಿನಿಂದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಧಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದಿ ಾ ್ಕ ಾಲು ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳು ಒಡೆದ ಾತೆ್ರಯ ಚೂರುಗಳಂತೆ
ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

35 ಕುರುಬರಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.

36 ಕುರುಬರ ಕೂ ಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
ಕುರಿಗಳ ಗೋ ಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

37ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿಗಳಂ ಾಗಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

38ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಆ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು.
ಅವರ ದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.
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ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರಸಂಗ
1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ದಲನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ

ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ಯೆಹೋವನಆಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲ,ಯೆಹೋವನಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆಗೆಂದು ಬರುವ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸೆಂದು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
3 ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದು; ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವರು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂದು
ಾಡಿದ ೕಚನೆಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸಬೇಕು; ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 5 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 6ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ

ಶಿಲೋವಿನನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಗು ಾರದ ಗತಿಯನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಜಗತಿ್ತನ ಜನರು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆದುಗರ್ತಿ
ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.’ ”

7ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳಿದರು. 8ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು “ನೀನು ಇಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ
ಮರಣವೇ ಗತಿ! 9 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು?
ಶಿಲೋವಿನಂತೆಯೆಹೋವನಈಆಲಯವು ಾ ಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು?
ಜೆರುಸಲೇಮು ಜನರಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್
ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು.

10 ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಾಜನ
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದವರೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರಿ
ಯೆಹೋವನಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 11ಆಗ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂಇನು್ನಳಿದ
ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆಡಿದ ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.”
12ಆಗಯೆರೆಮೀಯನುಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ

ಆಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಈ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವೂ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ. 13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂದದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿರೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಈ ನಗರವನೂ್ನ ಇದರ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ನಿ ಾಸಿಯನೂ್ನ ಸಹ ದೋಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.”
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16ಆಗ ಸರ ಾರರುಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿ ಾಜಕರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ,
“ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಕೂಡದು. ಯೆರೆಮೀಯನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ಆಗ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದನಿಂತು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ 18 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು,
“ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಮೀ ಾಯನು ೕರೆಷೆತ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮೀ ಾಯನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:
‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಚೀ ೕನ್ ನಗರವು

ನೇಗಿಲುಹೊಡೆದ ಹೊಲ ಾಗುವುದು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು.

ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಿದ್ದ ಪವರ್ತವುಮರಗಿಡಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದು.’ ಮೀಕ 3:12

19 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯನ ಕೊಲೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಾರೂ ಮೀ ಾಯನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದನು.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ತರುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾವು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ
ಾರಣ ಾಗುವುದು.”
20 ದಲು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು

ಊರೀಯ. ಅವನು ಶ ಾಯನ ಮಗ. ಊರೀಯನು ಕಿಯರ್ತ್ ಾರೀಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನವನು.
ಈ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಊರೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ್ದನು.
21 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೂ ಅವನ ಸೇನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೂ
ಊರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಬಂದಿತು. ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತನೆಂದು
ಊರೀಯನು ಕೇಳಿದನು. ಊರೀಯನು ಭಯಪಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
22 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಎ ಾ್ನ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ನ ಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ. 23 ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ತಂದರು. ಅವರುಊರೀಯನನು್ನ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಹತಿ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಊರೀಯನ ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಊರೀಯನ
ದೇಹವನು್ನ ಬಡವರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

24 ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀ ಾಮನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಬೆಬಲ ಕೊಟ್ಟನು; ಾಜಕರುಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ಾ ಾಡಿದರು.

27
ಯೆಹೋವನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ

1ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ೕಷೀಯನಮಗ.*
2 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಲವು ನೊಗಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೋ. 3 ತರು ಾಯ ಎದೋಮಿನ ಾಜ, ೕ ಾಬಿನ ಾಜ,
ಅ ್ಮೕನಿನ ಾಜ, ತೂರಿನ ಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ಾಜ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಳಿಸು. ಯೆಹೂದದ
* 27:1: ಯೆರೆಮೀಯ…ಮಗಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಇಂತಿದೆ: “ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಆಳಿ್ವಕೆಯಆರಂಭದಲಿ್ಲ”ಎಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಕಲು
ಪ್ರತಿ ಾರರು ಾಡಿದ ತ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದರಬೇಕು. ಮೂರನೆ ವಚನದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 28:2 ರಲಿ್ಲ ಾಲ್ಕನೆ ವಷರ್ವನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ. 594-593 ಕಿ್ರ.ಪೂ.
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ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಈ ಾಜರ ಾಯ ಾರಿಗಳಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳಿಸು.
4 ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 5 ಾನು ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬಲ ಾದ
ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು.
6ಈಗ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಸಹ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 7ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ, ಅವನ ಮಗನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮ್ಮಗನ ಸೇವೆ ಾಡುವವು. ಆಮೇಲೆ
ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ಾಜರು
ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
8 “ ‘ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯಗಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳುಅವನನೊಗವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತನಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ
ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.
ಾಟ ಾಂತ್ರಗಳನು್ನ ಬಳಸಿ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಕನಸುಗಳ

ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವೆವೆಂಬ ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡುವ
ಅಥ ಾ ಾಟಮಂತ್ರ ಾಡುವ ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ನೀವು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 10 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದು ಸುಳು್ಳಗಳೇ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಹುದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿರಿ.
11 “ ‘ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲನು್ನ ಕೊಡುವ ಮತು್ತ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸುವ ಜ ಾಂಗಗಳು ಬಂದುಕುವವು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಬೇಕು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಸೇವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬಂದುಕುವೆ.

13 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ
ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಆದರೆ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

“ ‘ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 15 ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ

ಮತು್ತ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಾಯುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ
ಾಯು ಾ್ತರೆ’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
16ಆಗ ಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಾಜಕರಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ‘ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಅನೇಕ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
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ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.

ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವಕರಿಸಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಬಂದುಕುವಿರಿ. ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಈ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು
ಾ ಾಗ ಾರದು. 18ಆಜನರುಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ
ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.

19 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಬಗಳಿವೆ, ಕಂಚಿನ ಾಗರವಿದೆ, ಪೀಠಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳಿವೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

20 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾಗ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾಕೀನನುಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜನರನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಉಳಿದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದಿರುವ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು.
22 ಆ ವಸು್ತಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತರುವ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವವು,ಆಮೇಲೆ ಾನು ಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು. ಾನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡುವೆನು.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು

1ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಐದನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹನನ್ಯನೆಂಬಪ್ರ ಾದಿಯು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಹನನ್ಯನು ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗ, ಹನನ್ಯನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನು.
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ
ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಹನನ್ಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು: ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಹೊರಿಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು
ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು. 3 ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಳ ಾಗಿ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.’ ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

5 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 6ಯೆರೆಮೀಯನು ಹನನ್ಯನಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಲಿ. ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆಲಯದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಒ ಾ್ತಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತರುವನೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುವೆ.
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7 “ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಕೇಳು. ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ
ಕೇಳು. 8 ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು ಮತು್ತ ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಇದ್ದರು. ಯುದ್ಧ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವೆವು
ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾವು ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸಂದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”

10ಯೆರೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಆ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.
11 ಆಮೇಲೆ ಹನನ್ಯನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಾತ ಾಡಿದನು. “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು
ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು. ಅವನು ಆ ನೊಗವನು್ನ ಜಗತಿ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಆ ನೊಗವನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.’ ”
ಹನನ್ಯನು ಾಗೆ ಹೇಳಿದಮೇಲೆಯೆರೆಮೀಯನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಹನನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಕತಿ್ತನಿಂದ

ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ನೀನು ಮರದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದೆ, ಆದರೆ ಾನು ಮರದ ನೊಗಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಾಡುವೆನು. 14ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು

ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವೆನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಅವನಿಗೆಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ಾನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.’ ”

15 ತರು ಾಯ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಹನನ್ಯನೇ, ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿರುವೆ. 16 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಹನನ್ಯನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಈ ಜಗತಿ್ತನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಈ ವಷರ್ ಮರಣಹೊಂದುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.’ ”

17ಹನನ್ಯನು ಅದೇ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
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ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ

1ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಿಗೆ,
ಾಜಕರಿಗೆ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರನು್ನ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 2 ( ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ, ಾಜ ಾತೆಯನು್ನ, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ,
ಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳಿಸ ಾಯಿತು.) 3 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಎ ಾ್ಲಸ ಮತು್ತ ಗೆಮಯರ್ರನು್ನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಎ ಾ್ಲಸನು ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ:

4 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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5 “ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಿ. ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ ಮತು್ತ
ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. 6ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೂ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ.
ಅಲ್ಪಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಬೇಡಿ. 7 ಅಂತೆಯೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ

ನಗರದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದು.” 8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು, ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಾಟಮಂತ್ರ ಾರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ಅವರು ನೋಡುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. 9 ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು. ಆದರೆ
ಾನು ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” ಈ ಸಂದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು.

ಅನಂತರ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. 11 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾಕಿದ ೕಜನೆಗಳು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. “ ಾನು
ನಿಮ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ವಿಚಾರ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನೀವುಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುತರುವೆನು. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಲು ನಿಮಗೆ
ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರುವೆನು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 16 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಾಜನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. 17 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾನು ಬೇಗನೆ
ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಹಸಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ, ಅತೀ
ಕೊಳೆತು ತಿನ್ನ ಾಗದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಾಡುವೆನು. 18 ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಖಡ್ಗ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. ಆ ಜನರ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
ಾರಿ ಾದರೂ, ಕೇ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ಜನರು ಅವರ ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಅವ ಾನಗೊಳಿಸುವರು.

19 ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಾನು ಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆ

ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 “ನೀವು ಬಂಧಿಗಳು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಿಟು್ಟ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.”

21 ಕೊ ಾಯನಮಗ ಾದ ಅ ಾಬ ಮತು್ತ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಮಗೆಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
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ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದದು್ದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಸುಳು್ಳ. ಾನು ಆ
ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.

22 ಯೆಹೂದದ ಬಂಧಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆ ಜನರ
ಉ ಾಹರಣೆ ಕೊಡುವರು. ಆ ಬಂಧಿಗಳು ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತರಲಿ.’ 23 ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ದು ಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಾಗೆ ಾಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಾ .” ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

24 (ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.) ನೀನು ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಹೇಳುವನು: “ಶೆ ಾಯನೇ,ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಾಸೇಯನಮಗ ಾಗಿರುವ ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನಿಗೂಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರಿಗೂ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಾರ ಕಳುಹಿಸದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26 ಶೆ ಾಯನೇ, ನೀನು ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ: ‘ಚೆಫನ್ಯನೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾದನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನುಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಮೇಲಿಬಚಾರಕ ಾಗಿರುವೆ. ಹುಚ್ಚನಂತೆವತಿರ್ಸುವಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆನಟಿಸುವವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೀನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಕೋಳ ಾಕಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಠಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 27ಈಗ
ಯೆರೆಮೀಯನುಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆನಟಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನುಅವನನು್ನ ಏಕೆಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ? 28ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ: ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಿ; ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ;
ಮತು್ತ ನೀವು ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿರಿ.’ ”

29 ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಈ ಾಗದವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ
ಓದಿದನು. 30 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. 31 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸು, ‘ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಶೆ ಾಯನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಾನು ತಕ್ಷಣ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಾಲು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.’ ” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “ ‘ಶೆ ಾಯನು, ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.’ ”

30
ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನೀನೇ ಬರೆಯಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.” ಈ ಸಂದೇಶವು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ. “ಆ ಜನರನು್ನ ಾನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಡೆತನ ಪಡೆಯುವರು.”
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:
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5 “ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಗೋಳಿಡುವದನು್ನ ಾವು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಜನರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

6 “ಈಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
ಪುರುಷನು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಡಬಲ್ಲನೆ? ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಾ ಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುತಿ್ತರುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ?

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಮುಖವು ಸತ್ತವನಮುಖದಂತೆ ಏಕೆ ಬಿಳಿಚಿದೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

7 “ಇದು ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಮಯ.
ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ.

ಎಂದೂ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ ಇದರಿಂದ ಾ ಾಗುವುದು.”

8 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು.
ಪರದೇಶದವರು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು, ಾನು
ಆ ಾಜನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”

10ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!

ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಅಂಜಬೇಡ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೂರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರ ಸುವೆನು.

ಆ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಂಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರನು್ನ ಆ ಾಡಿನಿಂದಮತೆ್ತ ಕರೆದುತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಕೋಬು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದು.
ಜನರು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಶತು್ರಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

ಇದು ನಿಜ. ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಾಗದ ಾಯ ಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಾಸಿ ಾಗದ ನೋ ಾಗಿದೆ.
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13ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳು ಾಸಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

14ನೀವು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಿದಿರಿ.
ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತರು’ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನಿಮ್ಮ ಮ ಾಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ.

15ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೂದವೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳಿ ಾಗಿ ಏಕೆ ಅರಚುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳುಆಳ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ ಾಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿದೆ.

16ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದವು.
ಆದರೆಈಗ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೂದವೇ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂಧಿಗ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯುವರು.
ಅವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”
17ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ:

“ ಾನು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ ೕನ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಾದಳೆಂದೂ

‘ ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ನಗರ’ವೆಂದೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದರು.”b
18ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾಕೋಬಿನ ಜನರು ಈಗ ಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
ಾಕೋಬಿನಮನೆಗಳಮೇಲೆ ಾನು ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು.

ನಗರವುಈಗ ಕೇವಲ ಾಳುಬಿದ್ದ
ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆ ನಗರವುಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು.
19ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

ಅಲಿ್ಲ ನಗುವಿನ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುವುದು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಲ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಚಿಕ್ಕವುಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುವದಿಲ್ಲ.

20 ಾಕೋಬಿನ ಸಂ ಾನದವರು ದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

21ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು.
ಆ ಾಯಕನು ನನ್ನ ಜನರಿಂದಲೇ ಬರುವನು.
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ಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಾತ್ರ ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಲು ಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ಾಯಕನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು ಹೇಳುವೆನು.

ಅವನು ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಹತಿ್ತರದವ ಾಗುವನು.
22ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವೆನು.”

23ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪ ಾಳಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು.

ಆ ಶಿ ಯು ಒಂದು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದಿತು.
ಆ ಶಿ ಯು ದುಷ್ಟಜನರಮೇಲೆ ತೂಫಾನಿನಂತೆ ಬಂದಿತು.

24ಜನರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

31
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನವನಿ ಾರ್ಣ

1ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು;ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವರು.”

2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹುತಿ ಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ

ದೊರೆಯುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಬಯಸಿ ಬರುವುದು.”

3ದೂರದಿಂದಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಾಗಿರುವೆನು.

4ನನ್ನ ವಧು ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು,
ಆಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗುವೆ.

ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಾಡುವವರೊಡನೆ ನೃತ್ಯ ಾಡುವೆ.

5ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರೈತ ಾದ ನೀವುಮತೆ್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.
ನೀವು ಸ ಾಯರ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.
ರೈತ ಾದ ನೀವು

ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
6ಒಂದು ಾಲ ಬರುವುದು,

ಆಗ ಾವಲು ಾರರು,
‘ಬನಿ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು

ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ’ ಎಂದು ಕೂಗುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಾವಲು ಾರರು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ಕೂಗುವರು.”
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7ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ, ಾಕೋಬಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರಿ.

ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ರ ಸಿದನು’ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ.

8 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಉತ್ತರದ ದೇಶದಿಂದ ತರುವೆನು.

ಾನು ಜಗತಿ್ತನ ದೂರದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರುಡ ಾಗಿರುವರು; ಕುಂಟ ಾಗಿರುವರು,
ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಾಗಿದು್ದ ಹೆರಿಗೆಯದಿನಗಳು ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿಬರು ಾ್ತರೆ.

9ಆ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಳುತಿ್ತರುವರು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸುವೆನು, ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ನದಿ ಾಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಅವರು ಎಡವದಂತೆ ಸಮ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತಂದೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

10 “ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಮುದ್ರದಡದ ದೂರದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ.
‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿ ಾತನು

ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಕುರುಬನಂತೆ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
11ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರಿಂದ ರ ಸುವನು.
12ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಚೀ ೕನ್ ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಬರುವರು;

ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡುವರು.
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ

ಸಂತೋಷಚಿತ್ತ ಾದ ಅವರಮುಖಗಳು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗುವವು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ,

ಎಣೆ್ಣ, ಕುರಿಮರಿಗಳುಮತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಅವರು ಾಕಷು್ಟ ನೀರಿರುವ ತೋಟದಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನು್ನ ಾವ ತೊಂದರೆಗೂ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತರುಣಿಯರು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ನತಿರ್ಸುವರು.
ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು

ಆ ನತರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸುವರು.
ಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.

ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು. ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು.
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14 ಾಜಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನದಣಿಯುವ ಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರು
ತೃಪಿ್ತಪಡುವರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾಮದಲಿ್ಲ ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡುವ

ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಾಹೇಲಳು* ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವಳು.
ಅವಳಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋದುದರಿಂದ
ಾಹೇಲಳು ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪ ಾರಳು.”

16ಆದರೆಯೆಹೋವನು, “ಅಳುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
17ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು

ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರೆಂಬ ನಿರೀ ನಿನಗಿರಲಿ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಅಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

‘ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ಾನು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತೆನು.
ಾನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಒಂದು ಹೋರಿಯುಂತಿದೆ್ದನು.

ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಜೀವನವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡೆ.

ಾರುಣಾ್ಯವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡಿದಮೂಖರ್ತನ ಾ್ಕಗಿ ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು; ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟನು.’ ”
20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಮಗನೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.

ಾನು ಆಮಗುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು, ಾನು ಹಲವು ಸಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಾಗೂ್ಯ ಾನು ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಅವನನು್ನ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾರಿತೋರುವ

ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಕೈಮರಗಳನೂ್ನ ನೆಡಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
* 31:15: ಾಹೇಲಳು ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ. ಇಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಎಂದು ಅಥರ್.
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ನಿಮ್ಮಊರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.
ನನ್ನ ವಧು ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಮನೆಗೆ ಾ.
22ನೀನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಮಗ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀನು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

“ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸನು್ನ ಾ ಾಡುವಳು.”

23ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೂಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನುಯೆಹೂದದಜನರಿ ಾಗಿ
ಮತೆ್ತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ ಕರೆದುತರುವೆನು.
ಆಗಅವರುಯೆಹೂದ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂಅದರನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ ಾ್ಯಯ ಾದನಿ ಾಸವೇ,
ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.’

24 “ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಸಿಸುವರು. ರೈತರೂ
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಜನರೂ ಾಂತಿಯಿಂದಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 25ದುಬಲರ್ಗೊಂಡ
ಮತು್ತ ದಣಿದ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

26ಆಗ ಾನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಹಿತಕರ ಾದ ನಿದೆ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
27ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ಾನು

ಸ ಾಯ ಾಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೂ್ಕ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

28 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಗಮನವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಾನು
ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿದೆ; ಅವರನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

29 “ ‘ಹುಳಿ ಾ್ರ ತಿಂದವರು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು!
ರುಚಿ ಕಂಡದು್ದ ಅವರಮಕ್ಕಳು!’

ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ಆಗ ಜನರು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 30 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಪದ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾಯುವನು. ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿಂದವನೇ ಅದರ ರುಚಿಯನು್ನ ಾಣುವನು.”
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

31 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಒಂದು
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾನು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಲ್ಲ. ಾನು ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂ ಾಗ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯದು. ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಅವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

33ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು; ಅವುಗಳನು್ನ

ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು. 34 ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗದವರಿಗೂ ಾರೂ ಯೆಹೋವನ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟರಿಂದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು ಾಡಿದದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನುಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ಾನುಅವರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸನು
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35ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾತನೂ

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾತನೂ
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕೆರಳಿಸು ಾತನೂ

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾ್ಯತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು.”

36ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿಯನು್ನ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಂ ಾಗ ಾತ್ರ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.”

37ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅಳೆಯಲೂ
ಭೂಗಭರ್ದ ಪರಿಪೂಣರ್ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಅರಿಯಲೂ ಾಧ್ಯವೇ?

ಒಂದುವೇಳೆ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರೂ
ನಿ ಾಕರಿಸಬಹುದು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್

38 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವ ಾಲ
ಬರುತಿ್ತದೆ. ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರೇಬ್ ಗುಡ್ಡದ ನೇರ ಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ
ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು. 40 ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೂದಿಯನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಇಡೀ
ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲೆ, ಇವುಗಳವರೆಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು. ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಇನು್ನಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡದು; ಾ ಾಗದು!”

32
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡದು್ದ

1 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ* ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವಿದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ
ಾ ಾಗೃಹವು ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 3 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಆ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ ಾನು
ತಕ್ಷಣವೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ
ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ. ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ನೋಡುವನು. 5 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಅಲಿ್ಲರುವನು. ನೀವು ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆಜಯ ಾಗದು.’ ”ಇದುಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
* 32:1: ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 588-587. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದು್ದ ಈ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೇ.
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6 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದನು, “ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.
ಅದುಹೀಗಿದೆ: 7ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನಮಗ ಾಗಿರುವಹನಮೇಲನು ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಅ ಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊ. ನೀನು ನನ್ನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು ಾದುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆಮತು್ತ ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಾರಿಕೆಯೂ ೌದು’ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

8 “ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು
ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೀಮೆಯ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ ಹೊಲವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊ.
ಅದರ ಒಡೆಯ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.’ ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 9 ಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ

ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ರಯ ಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ಶೆಕೆಲ್ †
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಕ ಾಕಿದೆನು. 10 ಾನು ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿದೆನು. ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಗೆ ರುಜು
ಾಡಿಸಿದೆನು. ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ಾನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತಕ ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕ ಾಕಿ

ಕೊಟೆ್ಟನು. 11ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ರುಜು ಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ರುಜು ಾಡದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12 ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ನೇರೀಯನು ಮಹೆ್ಸೕಮನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಹರು ಾಡಿದ ಕ್ರಯಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಾನು
ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡ ಎ ಾ್ಲ ಷರತು್ತಗಳಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಾ ಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಾನು ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ಾ ಗಳು ಸಹ
ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತ ಹಲ ಾರು ಜನಯೆಹೂದ್ಯರು ಾನು ಾರೂಕನ
ಕೈಗೆ ಆ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕೊಡುವದನು್ನ ನೋಡಿದರು.

13 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೆ ಾನು ಾರೂಕನಿಗೆ, 14 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ರುಜು ಾಡಿದ ಮತು್ತ ರುಜು ಾಡದ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಬಹು ಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ
ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚಡು.’ 15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು, ‘ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ಪುನಃ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಹೊಲಗಳನು್ನ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”
16ನೇರೀಯನಮಗ ಾದ ಾರೂಕನಿಗೆ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

ಹೀಗೆಂದೆನು:
17 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ

ಅ ಾರ ಾದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದು ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 18ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಾವಿ ಾರು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ. ಆದರೆ
ತಂದೆಗಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸು ಾತನೂ ನೀನೇ. ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನೇ,
ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾದ ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ಾಮಧೇಯ. 19 ನೀನು
ಮಹತ್ತರ ಾದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ. ಜನರು ಾಡುವ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವರನು್ನ ನೀನು ದಂಡಿಸುವೆ. ಅವರು ಾವುದಕೆ್ಕ ಅಹರ್ರೊ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
20ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಜನರು ಇರುವಲೆ್ಲಲ್ಲ
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ. 21ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ. ಇದನು್ನ ಬಲ ಾದ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು.

† 32:9: ಶೆಕೆಲ್ 2:5 ಔನ್್ಸ (ತೂಕ)
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22 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ನೀನು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾಗಿ ಾತು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ.
ಇದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ.‡ 23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮದ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಆ ಯಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇಂ ಾ
ದುಗರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.

24 “ಈಗ ವೈರಿಗಳು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಇಳಿಜಾರುಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿ ಇವುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀ ಾಗುವದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ

ಆಗುತಿ್ತದೆ.
25 “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಬರ್ಟನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು

‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ ಮತು್ತ ಈ ಖರೀದಿಗೆ ಾ ಾಗಿ
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರು ಾಗ ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಏಕೆ ಾನು
ಹಣವನು್ನ ಹೀಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”

26 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು, ಾನು ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ದೇವರು. ಯೆರೆಮೀಯನೆ, ನನಗೆ ಾವುದೂ
ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.” 28ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾನು ಕೂಡಲೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯಕೂ್ಕ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಸೈನ್ಯವು ಈ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 29 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈ ಾಗಲೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ. ಸೈನಿಕರು ಬೇಗನೆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಾಳನಿಗೆನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದಕೆಲವುಮನೆಗಳುಈನಗರದಲಿ್ಲವೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರುವರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು. 30 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಾಡುವದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹುಕೋಪ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ

ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ನಗರದ ಜನರು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರವು ನನಗೆ
ಅತಿಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಂತೆ ಅದನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 32ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು, ಾಜರು, ಮುಂ ಾಳುಗಳು, ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರಜೆಗಳು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

33 “ಆ ಜನರು ಸ ಾಯಕೋರಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು.
ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 34 ಆ ಜನರು
ತಮ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಾ್ಯತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
35 “ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನಿ ಾಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ

‡ 32:22: ಇದು… ಭೂಮಿಅಕ್ಷರಶಃ, ಾಲು ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ.



ಯೆರೆಮೀಯ 32:36 1222 ಯೆರೆಮೀಯ 33:4

ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಂ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವರೆಂದು ಾನೆಂದೂ ಧಿಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

36 “ ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಈಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: 37 ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಾನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರಮೇಲೆ
ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು. ಾನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಮತು್ತ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 38ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 39 ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವರು. ೌದು, ಅವರ ಬಯಕೆಯೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ
ಆಗಿರುವುದು.

40 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ
ಅವರಲಿ್ಲ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 41 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.
ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ಾನು
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

42 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾನು ಈ
ಮ ಾವಿಪತ್ತನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ತರುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಾಗಿ ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 43 ನೀವು ‘ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲಿ್ಲ ಜನ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಜನರು ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಕ ಾರುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಾಕುವರು. ಜನರು ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಾಕುವದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು
ನೋಡುವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರು
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ದ ಣದ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವದರಿಂದ ಹೀ ಾಗುವುದು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

33
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ

1 ಎರಡನೇ ಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಇನೂ್ನ ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನೇ ಅದನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: 3 ‘ಯೆಹೂದವೇ, ನನಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿನಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ ಮನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳ
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ಬಗೆ್ಗಯೂಯೆಹೋವನುಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ವೈರಿಗಳುಆಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳುನಗರದ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಇಳಿಜಾ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಈ
ನಗರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವರು.

5 “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬರುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕಮೃತದೇಹಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುವವು.

6 “ ‘ಅನಂತರ ಾನು ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ಆ ಜನರು ಾಂತಿಯನೂ್ನ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲುಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಾನು ದಲಿನಂತೆ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 8 ಅವರು ನನ್ನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಾ ಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 9 ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು;
ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊಗಳುವರು; ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಒಳಿತಿನ
ವಿಷಯವುಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.’

10 “ ‘ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಜನ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗ ಾಗಲಿ
ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ೌನವಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲ ಧ ್ವನಿಕೇಳಿಸುವುದು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಹಷರ್ದ
ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ವಧುವರರ ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುವುದು.
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುವುದು.
ಅವರು ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಕರುಣೆಯು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಾನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತರುವುದರಿಂದ
ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು. ಅದು ದಲಿನಂತೆ ಆಗುವುದು.” ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಈ ಸ್ಥಳವು ಈಗ ಬರಿ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ
ಜನ ಾಗಲಿ ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಯೆಹೂದದಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು;
ಕುರುಬರು ಾಸಿಸುವರು. ಕುರಿಮಂದೆಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಿರುವವು. 13 ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಕುರುಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುತಿ್ತರುವರು.”

ಉತ್ತಮ ಕೊಂಬೆ
14 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ. 15 ಆಗ ಾನು ಾವೀದನ
ವಂಶದಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ‘ ಳಕೆ ಂದನು್ನ’ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು. ಆ ಳಕೆಯು ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ
ನೀತಿಯುತ ಾದುದನೂ್ನ ಾಡುವುದು. 16ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. ಆ ‘ ಳಕೆಯ’ ಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.’ ”*

17 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾ ಾಗಲೂ ಾವೀದನ ವಂಶದವನೊಬ್ಬನು
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳುವನು. 18 ಾ ಾಗಲೂ ಲೇವಿವಂಶದವರೇ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ಆ ಾಜಕರು ಸ ಾ ಾಲ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.”

* 33:16: ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಮ್ಮ ನೀತಿಸ್ವರೂಪತೆಯುಯೆಹೋವನು ಾತ್ರ.” ಅಥ ಾ “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ”ಅಥ ಾ “ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.”
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19ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಗಳ ತೆ ಾನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿಮುಂದುವರಿಯಲು ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವುಆಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹು ಾದರೆ 21 ನೀವು ಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ತೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಾವೀದನ
ವಂಶದವರು ಾಜ ಾಗ ಾರರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಂಶದವರು ಾಜಕ ಾಗ ಾರರು. 22ಆದರೆ ಾನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಮರಳಿನಂತೆಯೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗುವರು.”

23ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು: 24 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು
ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ‘ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅನ್ಯಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ.”

25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಹಗಲಿರುಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಿಗೆ ಾನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 26 ಅವರನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಬಹುದೇನೊ! ಾಕೋಬನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾವೀದನ ವಂಶದವರು ಅಬ್ರ ಾಮ,
ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಳದಂತೆ ಾಡಬಹುದೇನೊ! ಆದರೆ ಾವೀದನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರೇ ತೋರುವೆನು; ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡೇ
ಾಡುವೆನು.”
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ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಊರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವು ಮತು್ತ ಅವನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಮತು್ತ ಜನರ ಸೈನ್ಯವು ಇತು್ತ.
2ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಯೆರೆಮೀಯನೇ,

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ‘ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಅತಿ ಶೀಬ್ರದಲಿ್ಲ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನನು್ನ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡುವೆ. ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು;
ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. 4ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯುವೆ. ನೀನು ಾಜ ಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆಳಿದ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ೌರವ
ತೋರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿದ್ದರು. ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಜನರು
ಶವಸಂ ಾ್ಕರದ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕುವರು. ಅವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅಳುವರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ,
“ಅ ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವರು. ಸಬತಃ ಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಾನು ಇನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ ಾಕೀಷ್ಮತು್ತ ಅಜೇಕ. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
ನಗರಗಳೆಂದರೆ ಇವೆರಡೇ.
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ಜನರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು
8 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇಬಿ್ರಯದ ಗು ಾಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ ಾಗಿ ಾತುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಹೀಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 9 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ
ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದದ ಕುಲದ ಾರನೂ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಮುಖಂಡರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವು ಾಗಿಯೂ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು. 11ಬಳಿಕ
ಗು ಾಮರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಾವುಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ
ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 13ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರತಂದೆನು. ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡೆ. 14 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ‘ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು

ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕು. ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿಕೊಂಡ ಇಬಿ್ರಯ ಸಹೋದರ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅವನು ಆರು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೀತಿಯುತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದಿರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯತಿಗೊಂಡಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸಹ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ
ೌರವ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಅವರು
ಪುನಃ ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿರುವಿರಿ.

17 “ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು “ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಖಡ್ಗ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಹಸಿವು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ “ ಾಬತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ” ಾನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 18ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರನು್ನ ಾನು
ತ್ಯಜಿಸುವೆನು. ಇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ಎರಡು ತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟು್ಟ ಆ ಎರಡು
ತುಂಡುಗಳಮಧ್ಯದಿಂದ ಾದುಹೋದರು. 19ಯೆಹೂದದಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರು, ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ ಕರುವಿನ ಶರೀರದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾದುಹೋದರು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜನರ ದೇಹಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಆ ಾರ ಾಗುವವು. 21 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಅವನ ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಾನು
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೂ ಾನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ‘ಆ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುವುದು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ
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ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆ ನಗರಗಳು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಗ ಾಗುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಾಸ ಾಡ ಾರರು.’ ”

35
ರೇ ಾಬ್ಯರ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ದೃ ಾ್ಟಂತ

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ರೇ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲಗೆ* ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದು, ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಡು.”

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಾಜನ್ಯನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಹೋದೆನು. ಾಜನ್ಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬುವನ† ಮಗ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಬಚಿ್ಚನ್ಯನ ಮಗ. ಾನು ಾಜನ್ಯನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆತಂದೆನು. ಾನು ರೇ ಾಬ್ಯರ ಇಡೀ ಮನೆತನವನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆನು.
4ಅನಂತರ ಾನು ರೇ ಾಬ ವಂಶದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕರೆತಂದೆನು. ಾವು ಾ ಾನನ
ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಣೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಾ ಾನನು ಇಗ್ದಲ್ಯನೆಂಬವನಮಗನು.
ಾ ಾನನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ. ಈ ಕೋಣೆಯು ಯೆಹೂದದ ಾಜಕು ಾರರ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಇದು ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯನ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ. ಾಸೇಯನು ಆಲಯದ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. 5ಆಮೇಲೆ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿದ ಕೆಲವು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ರೇ ಾಬ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರಮುಂದಿಟು್ಟ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ” ಎಂದೆನು.

6ಆದರೆ ರೇ ಾಬ್ಯರು, “ ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು. 7 ನೀವೆಂದೂ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಬೀಜಗಳನು್ನ
ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಸ ಾರದು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ
ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಕೇವಲ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು

ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ವಲಸೆಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಲಿ್ಲರಿ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8ಆದ್ದರಿಂದ
ರೇ ಾಬ್ಯ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ
ಎಂದೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾಸಿಸುವದಕೆ್ಕ ಾವೆಂದೂ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವದಿಲ್ಲ:
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿಹೊಲಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವದಿಲ್ಲ. 10 ಾವುಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿ ಾಗ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ‘ಬನಿ್ನ, ಾವು
ಾಬಿಲೋನಿನಸೈನ್ಯದಿಂದಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ.’ ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12ಆಗಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದಸಂದೇಶಬಂದಿತು: 13“ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 14 ‘ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇಡಿರೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ

ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ
* 35:2: ರೇ ಾಬನ ಕುಟುಂಬ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಜನರು. ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ೕ ಾ ಾಬನ ಚರಿತೆ್ರ 2 ಾಜರುಗಳು 10:15-28 ರಲಿ್ಲದೆ. † 35:3: ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಾನು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಪುನಃಪುನಃ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಸಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

16 ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.’

17 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: ‘ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿರುವೆನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳು
ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು
ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಓಗೊಡಲಿಲ್ಲ.’ ”

18 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ೕ ಾ ಾಬನ ಎ ಾ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವನು
ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’ 19ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
‘ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವರು’ ಎಂದು
ನುಡಿದನು.”

36
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನುಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ

1 ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಒಂದು ಸುರಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬರೆದಿಡು. 3 ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿರುವುದನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ
ಅವರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.”

4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ
ಮಗ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾರೂಕನು ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 5 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾನು ಹೋಗ ಾರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಹೋಗು ಮತು್ತ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದು. ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೀನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಆ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಓದು. ಾವು ಾಸ ಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಓದು. 7ಬಹುಶಃ ಆ ಜನರು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು. ಆಗಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆಜನರಮೇಲೆ ತನಗೆ
ಬಹಳ ಕೋಪಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” 8ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ
ಾಡಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೇರೀಯನಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಾಡಿದನು. ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆ

ಬರೆದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಓದಿದನು.
9ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉಪ ಾಸವನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರೆಂದು
ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 10 ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರೂಕನು
ಓದಿದನು. ಅವನುಯೆಹೋವನಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. ಯೆಹೋವನಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಾರೂಕನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದು ಾಗ
ಾರೂಕನು ಮೇಲಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆಮಯರ್ನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಕೋಣೆಯು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ
ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಗೆಮಯರ್ನು ಾಫಾನನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾಗಿದ್ದನು.

11 ಾರೂಕನು ಓದಿದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಮೀ ಾಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮೀ ಾಯನು ಾಫಾನನಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. 12ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದನು. ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ದಬ◌ಾರ್ರಿನ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು, ಶೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ದೆ ಾಯನು, ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾಐ ಾನನು, ಾಫಾನನಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳುಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಾರೂಕನು ಸುರಳಿಯಿಂದ ಓದಿದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ ಮೀ ಾಯನು ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

14ಆಗಆಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲಯೆಹೂದಿಎಂಬುವನನು್ನ ಾರೂಕನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದಿಯು
ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ನೆಥನ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಲೆಮ್ಯನು ಕೂಷಿಯಮಗ. ಯೆಹೂದಿಯು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು
ಓದಿದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆ ಾ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಿಯ ಸಂಗಡ ಆ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
15 ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ಕುಳಿತುಕೊ. ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದು”

ಎಂದರು.
ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅವರಮುಂದೆ ಓದಿದನು.

16 ಆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರ
ಮುಖವನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ ಈ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದರು. 17ಬಳಿಕ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ,
“ ಾರೂಕನೇ, ನೀನು ಈ ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದೆ? ಯೆರಮೀಯನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆದುಕೊಂಡೆ ಾ? ಹೇಳು” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸಿದರು.

18 “ ೌದು,ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಯಿಂದಹೇಳಿದನುಮತು್ತ ಾನು ಆ ಸಂದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಹಿಯಿಂದ
ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆ ಬರೆದೆನು” ಎಂದು ಾರೂಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಆಗ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೋಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ
ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಅನಂತರ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟರು. ಅವರು ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸುರುಳಿಯ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು.

21 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತರುವದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದಿಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಂದನು.
ಬಳಿಕ ಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೂದಿಯು ಆ
ಸುರಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. 22ಅದು ನಡೆದದು್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಚಳಿ ಾಲದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಾಜನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು
ಉರಿಯುತಿ್ತತು. 23ಯೆಹೂದಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಎರಡು
ಅಥ ಾ ಮೂರು ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯತೊಡಗಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಯಿತು. 24 ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
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ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು ಾಬರಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
25 ಎ ಾಐ ಾನನೂ ದೆ ಾಯನೂ ಗೆಮಯರ್ನೂ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಡವೆಂದು ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವ

ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಾಜನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಲಿಪಿ ಾರ ಾದ ಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ, ಅಜಿ್ರಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹುಡುಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.

27 ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಾರೂಕನು ಾಹಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದಮೇಲೆಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

28 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ದಲನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಈ
ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ. 29 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೇ, ನೀನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು, “ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು
ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಏಕೆ ಬರೆದನು? ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 30 ಇಗೋ ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಸಂ ಾನದವರು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಸತ್ತರೆ ಾಜ ಮ ಾರ್ದೆಯಿಂದ ಅವನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾಡ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶವವನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. ಅವನ ಶವ ಹಗಲಿನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಿದಿ್ದರುವದು. 31ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ದುಷ್ಟ ಾದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರ ಮೇಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ
ಮೇಲೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡನು್ನ ತರಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.’ ”

32 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಲಿಪಿ ಾರ ಾರೂಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಬೇರೆ ಹಲವು
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಯಿತು.

37
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದಲಿ್ಲಡ ಾಯಿತು

1 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಮಗ ಾದ ಕೊನ್ಯನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಆದರೆಯೆಹೋವನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಲು
ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಾವ ಗಮನವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

3 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂಕಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಜಕ ಚೆಫನನನು್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ

ಅವರು ತಂದ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಯೆರಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು.”
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4 (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾ ಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಬಂದ ಕಡೆ
ಹೋಗಲು ಸಬತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. 5ಅದಲ್ಲದೆ ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಕಡೆಗೆ
ಹೊರಟಿತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರಕೆ್ಕಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು್ತ. ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮ ಕಡೆಬರುತಿ್ತದೆಎಂಬಸ ಾಚಾರವು
ಬಂದಿತು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನದುರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.)

6 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯೆಹೂಕಲನೇ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. 8ಬಳಿಕ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡುವರು. ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.’ 9 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ “ ಾಬಿಲೋನ್
ಸೈನಿಕರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 10ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವ ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಾಯಗೊಂಡವರು ಉಳಿದಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾ ಾಳುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಗು ಾರದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.’ ”

11ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ 12 ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗ
ಬಯಸಿದನು. ತನ್ನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಆಸಿ್ತಯ ವಿಭಜನೆ ಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಆದರೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಹೋ ಾಗ ಪಹರೆ ಾರರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು ಇರೀಯ. ಇರೀಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನು;
ಶೆಲೆಮ್ಯನು ಹನನ್ಯನ ಮಗನು. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ”
ಎಂದನು.

14 “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಾಬಿಲೋನಿನವರ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇರೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 15 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆ ಯಿತ್ತರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆಸೆರೆಮನೆಯುಯೆಹೋ ಾ ಾನನೆಂಬುವನಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಲಿಫಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ನೆಲಮನೆಯ ಒಂದು

ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಕೋಣೆಯು ನೆಲಮನೆಯ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

17 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಏ ಾದರೂ ಸಂದೇಶವಿದೆ ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, “ ಾನು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ
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ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥ ಾ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಾಕಿರುವೆ? 19 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈಗ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ‘ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ನಿನ್ನ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾಈಯೆಹೂದಪ್ರದೇಶದಮೇ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ’ಎಂದುಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 20ಆದರೆ
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ನನ್ನನು್ನ ಲಿಪಿ ಾರ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾನನಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. ಇದೇ ನನ್ನ
ಬೇಡಿಕೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

21 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗ ೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ
ಇರುವವರೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಒಂದು ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಯಿತು.

1 ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮ ಾ್ತನನ ಮಗ ಾದ ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ, ಸೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದಯೂಕಲ, ಮಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗ ಾದಪಷೂ್ಹರ ಇವರುಗಳುಅವನ ಾತನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆರೆಮೀಯನುಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಮದಿಂ ಾಗಲಿ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಆದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಬಂದುಕುವರು. ಅವರು ಜೀವಂತಉಳಿಯುವರು.’

3ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಈಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ
ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.’ ”

4 ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಇನೂ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ಧೈಯರ್ಗೆಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ಬಯಸದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಾಶನವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇ ಾದರೂ
ಾಡಿ” ಎಂದು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
6 ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಾವಿ ಳಗೆ ಾಕಿದರು.

(ಮಲಿ್ಕೕಯನು ಾಜವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು.) ಆ ಾವಿಯು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ
ಕೇಸರಿತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋದನು.

7ಆಅಧಿ ಾರಿಗಳುಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಗೆ ಾಕಿದ ಸಂಗತಿಯುಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬಮನುಷ ್ಯನ ಕಿವಿಗೆ
ಬಿತು್ತ. ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾಗಿದು್ದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಊರ ಾಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಊರಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
8-9 “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದುಷ್ಟ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒಂದು
ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಲು ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಆಗ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, “ಅರಮನೆಯಿಂದಮೂರು

ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಅವನು ಾಯುವ ಮುಂಚೆ
ಾವಿಯಿಂದಮೇಲೆತು್ತ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
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11ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನುಆಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೊರಟನು. ಅವನು ದಲುಅರಮನೆಯಉ ಾ್ರಣದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಾದ ಮತು್ತ ಹರಿದುಹೋದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಂದು ಹಗ್ಗಕೆ ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಆಳ ಾದ ಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು,
“ಆ ಹರಿದುಹೋದ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕಳೆಯು ಾಗ ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಾಯಗ ಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದನು. 13 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದು
ಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
14 ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದ ಮೂರನೇ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆಸಿದನು. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಿ್ನಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ನನಗೆ
ಹೇಳು” ಎಂದನು.

15ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವೆ, ಸಲಹೆ
ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮಗೆ
ಉಸಿರನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಕೈಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಾತು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಮತು್ತ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶರಣಾಗತ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನೂ ಬಂದುಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಬಂದುಕುವರು. 18ಆದರೆ
ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾಗಲು ಒಪ್ಪದಿ್ದದ್ದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು ಮತು್ತ ನೀನು ಸಹ ಅವರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

19 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು ಮತು್ತ ಅವರು ನನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಬಹುದು; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಆ
ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡು. ಆಗ
ನಿನಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು. 21 ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಶರಣಾಗತ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: 22 ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಬಳಿಗೆ ತರ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಡನು್ನ ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತ ಾಷೆ
ಾಡುವರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:

‘ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆದರು.

ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ನೀನು ತುಂ ಾ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಿ್ನದ ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.’
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23 “ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೊರತರ ಾಗುವುದು. ಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ನೀನೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24ಆಗಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: “ ಾನುನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ ಎಂದು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ಾಯುವೆ. 25 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಆ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಮಗೆ ಹೇಳು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. 26ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯ ಕತ್ತಲು ಕೋಣೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೆ ಾನು ಸತು್ತಹೋಗುವೆನೆಂದು ಾಜನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.

27 ಆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಾಜನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಯೆರೆಮೀಯನ ಮತು್ತ ಾಜನ ಸಂ ಾಷಣೆಯನು್ನ ಾರೂ
ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

28 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಗುವವರೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

39
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1 ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹೀಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು: ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಒಂಭತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಇಡೀ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದನು. 2 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯ
ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಸಮ್ಗರ್ ನೆಬೋದದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್
ಸರೆಚರ್; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಸೆಸೆರ್ಕೀಮ್ ಮತು್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಕೂಡ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

4ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನಿನಆಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನುಮತು್ತ
ಅವನ ತೆಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಜನ
ಉ ಾ್ಯನದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. 5ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಚಿದಿ್ಕೕಯಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನಿಕರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಹ ಾತ್ ಸೀಮೆಯ “ರಿಬ್ಲ”ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 6 ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7ಅನಂತರ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿದನು.
ಕಂಚಿನ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಸಿ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

8 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಅರಮನೆಗೂ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉಳಿದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನೆಂಬವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು
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ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈ
ದಲೆಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾದವರನೂ್ನ ಸಹ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
10 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆಹೂದದ
ಕೆಲ ಬಡಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಾವ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತ ಇದಿ್ದರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು
ನೆಬೂಜರ ಾನನುಯೆಹೂದದ ಆ ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನೆಬೂಜರ ಾನನಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಆ ಹೀಗಿತು್ತ:
12 “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಅವನ ೕಮದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ನೋ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ.”

13 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನ್, ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಜನ್, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಇನು್ನಳಿದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14 ಅವರು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ತಂದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಆ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಗೆದಲ್ಯನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಮತು್ತ
ಅಹೀ ಾಮನು ಾಫಾನನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸ ಾಯಿತು. ಅದರಂತೆಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು;
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ

15ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬಂದಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವ ಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು ಬೇಗ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುವುದು ಕೇಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮೂಲಕವಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆ. 17 ಆದರೆ ಅಂದು
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ‘ನೀನು ಧಿಹಿಸಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ಆಹುತಿ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಕುವೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣ’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ

1 ಾಮನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ತೆಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂ ಾ ದುಸಿ್ಥತಿ ಬರುವದೆಂದು ಾರಿದ್ದನು. 3 ಏನೇನು ಾಡುವೆನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೊ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದದಜನ ಾದ ನೀವುಗಳು
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿತು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 4ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆನು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
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ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಬೇಡ. ಇಡೀ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಇಷ್ಟ ೕ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು. 5ಅಥ ಾಅಹೀ ಾಮನಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂಆದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸು;ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು.”
ತರು ಾಯ ನೆಬೂಜರ ಾನನುಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆಊಟವನೂ್ನ ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

6ಯೆರೆಮೀಯನುಅಹೀ ಾಮನಮಗ ಾದಗೆದಲ್ಯನು ಇದ್ದಮಿಚ್ಫಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಯೆರೆಮೀಯನುಗೆದಲ್ಯನ
ಸಂಗಡ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರಮಧೆ್ಯ ಾಸ ಾಡಿದನು.

ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂ ಪ್ತ ಆಳಿ್ವಕೆ
7 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು ಜನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ

ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರ ಮೇಲಿಬಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಸ ಾಚಾರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಇಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವರು ಬಹಳ ಬಡವ ಾದ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಸೈನಿಕರು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ

ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಾರೆಂದರೆ: ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೋದರ ೕ ಾ ಾನ, ತನ್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ,
ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಏಫಯನಮಕ್ಕಳು, ಾ ಾಊರಿನಯೆಜನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು.

9 ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನು, ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಜನರು ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಸುರ ತರೆಂದು ನಂಬಿಕೆಹುಟು್ಟವ ಾಗೆ ಆಣೆ ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. ಗೆದಲ್ಯನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ಸೈನಿಕರೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
10 ಾನು ಸಬತಃ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ನೀವು ಾ್ರ ಾರಸ, ಹಣು್ಣ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ

ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ.”
11 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ

ಅಹೀ ಾಮನಮಗನೂ ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂಆದಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅವರಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ೕ ಾಬ್, ಎದೋಮ್, ಅ ್ಮೕನ್ ದ ಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದಿಯರು ಕೇಳಿದರು. 12ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರು ಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾವು
ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಯೆಹೂದಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯನಬಳಿಗೆಬಂದರು.
ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

13 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಗೆದಲ್ಯನು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದನು. 14 ೕ ಾ ಾನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು: “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಾಲೀಸನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೇ?” ಆದರೆ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15 ಆಗ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದನು. ೕ ಾ ಾನನು ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ ಾನು ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಕೊಲೆ ಾಡುವೆನು. ಾರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿ ಹೋಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವೇ ಜನ
ಯೆಹೂದಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಾಗು ಾ್ತರೆ.”
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16 ಆಗ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ,
“ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ” ಎಂದನು.

41
1 ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಎಲೀ ಾಮನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು

ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ
ಬಂದನು. ಆ ಜನರು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಜವಂಶೀಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿದರು. 2ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಹತು್ತ ಜನರು
ಎದು್ದ ಅಹೀ ಾಮನಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದರು. ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. 3 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಹ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

4-5 ಗೆದಲ್ಯನ ಕೊಲೆಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಭತು್ತ ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಿಚ್ಫಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ಎಂಭತು್ತ ಜನ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಶೆಕೆಮ್, ಶಿಲೋ, ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೆದಲ್ಯನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ಇವ ಾರ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಈ ಎಂಭತು್ತ ಜನರನು್ನ ಾಣುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದನು. ಅವರನು್ನ ಾಣುವದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಎಂಭತು್ತ ಜನರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕರೆದನು. 7 ಆ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಮಿಚ್ಫಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಆಗ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ದೇಹಗಳನು್ನ ಒಂದು ಆಳ ಾದ ಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆದರು. 8 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗೋಧಿ,
ಜವೆಗೋಧಿ, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇವೆ. ಾವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 9 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಶವಗಳನು್ನ ಆ ಾವಿ ಳಗೆ ಾಕಿದನು.
ಆ ಾವಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಕಷು್ಟ ಇರಬೇಕೆಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಜ ಾದ ಆಸನು ಈ ಾವಿಯನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಆಸನು ತನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನಿಂದ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

10 ಮಿಚ್ಫ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಾಜನ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಬೆಲಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ್ಮೕನ್ಯರ
ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟನು.

11 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ

ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹಿಡಿದರು.
13 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಈ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 14 ಆಗ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು.
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15 ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಎಂಟು ಜನ ಸಂಗಡಿಗರು ೕ ಾ ಾನನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ರೆಹೊಕ್ಕರು.

16 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ರ ಸಿದರು. ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು,

ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ೕ ಾ ಾನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ
17-18 ೕ ಾ ಾನನೂ ಉಳಿದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಹೆದರಿದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದೆಂದು ೕ ಾ ಾನನು ಭಯಪಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.

42
1 ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ೕ ಾ ಾನನೂ ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಜನ್ಯನೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಯೆಜನ್ಯನ ಸಂಗಡ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವರೆಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಹೋದರು. 2ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ
ಜನಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವುಬಹಳಜನರಿದೆ್ದವು. 3ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಾವುಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು,ಏನು ಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು”
ಎಂದರು.

4 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರೆಂಬುದು
ನನಗೆಗೊತು್ತ. ನೀವುಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

5ಆಗಅವರು, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಎಲ್ಲವನು್ನ ಾವು ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು
ಸಬತಃ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಸತ್ಯ ಾ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 6ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು
ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಇಷ್ಟ ಾಗದಿರಲಿ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ತೆಗಿದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಪ್ರಮುಖರು, ಅಪ್ರಮುಖರು ಎನ್ನದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬರಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕರೆದನು. 9 ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 10 ‘ನೀವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಬಲ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಡುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಈಗ
ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ಹೆದರಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ‘ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಕಷ್ಟದಿಂದ ಾರು ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಕೈಗೆ ನೀವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ
ತರುವನು.’ 13 ಆದರೆ ‘ ಾವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು
ಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಮೀರಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. 14 ‘ಇಲ್ಲ,
ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
15ಯೆಹೂದದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಜನಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ಾಗೆ ಹೇಳುವು ಾದರೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಹೀ ಾಗುವುದು: 16ನೀವುಯುದ್ಧದ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ಹೆದರುವಿರಿ. ಆದರೆಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆಹಸಿವಿನಬಗೆ್ಗ ೕಚನೆಯಿದೆ. ಆದರೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವಿರಿ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 17ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂ ಾಗಲಿಹಸಿವಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಹೋದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂಬಂದುಕಿರ ಾರ. ಾನು ಅವರಿಗೆಉಂಟು ಾಡುವ
ಪೀಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ.’

18 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: ‘ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ
ರೀತಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾ ಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವರು. ನೀವು ಒಂದು ಾಪದ ಶಬ್ದ ಾಗುವಿರಿ. ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾನ ಾಡುವರು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪುನಃ ನೀವು ಎಂದೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.’

19 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ, ‘ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮರಣವನು್ನ
ಬರ ಾಡುವ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ.
‘ನಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ದೇವರು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ನಮಗೆ ಹೇಳು, ಾವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದರಿ. 21 ಇಂದು,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾವ ಾತನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
22ಈಗ ನೀವು ಇದನು್ನ ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿರಿ.
ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಖಡ್ಗದಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ, ಹಸಿವಿನಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ, ಅಥ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾದರೂ ಾಯುವಿರಿ.”

43
1 ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
2 ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ

ಕೆಲವರು ದುರಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾಸ ಾಡಲು ಹೋಗ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. 3 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಾರೂಕನು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ
ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ ಾಡಬಯಸು ಾ್ತನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.



ಯೆರೆಮೀಯ 43:4 1239 ಯೆರೆಮೀಯ 44:5

4 ೕ ಾ ಾನನು, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದರು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 6 ಈಗ ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಆ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಾಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. (ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಆ ಜನರ
ಮೇಲಿಬಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು). ೕ ಾ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮತು್ತ ನೇರೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 7 ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ತಹಪನೇಸ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
8 ತಹಪನೇಸ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

9“ಯೆರೆಮೀಯನೇ,ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ
ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೂಳಿ ಾರೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡು. ಯೆಹೂದದ ಜನರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೀಗೆ ಾಡು. 10 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವನು. 11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವನು. ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು; ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು

ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದವರ
ಸಲು ಾಗಿ ಅವನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವನು. 12ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವನು, ಅವನು ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದತಿಗಣೆಮತು್ತ ಹೇನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಬಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವನು. 13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೂಯರ್
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು.’ ”
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ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

1 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿ ಇತು್ತ. ಆ
ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: 2ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ತಂದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೇಡನು್ನ
ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಲಿ್ಲನ ಗುಡೆ್ಡಗ ಾಗಿವೆ. 3 ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಯಿತು. ಆ ಜನರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಆ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ‘ಈದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ,ನೀವುಈವಿಗ್ರಹಗಳಪೂಜೆ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ
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ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ನನ್ನ
ಕೋಪವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಈಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿತು.
7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ವಿಗ್ರಹಗಳ

ಪೂಜೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಏಕೆ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? ಈ ದು ಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ
ನೀವು ಯೆಹೂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಂಡಸರನು್ನ, ಹೆಂಗಸರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಅಗಲಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಾರೂಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 8ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ? ಈಗ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗ

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ.
ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ ಆಗುವುದು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು
ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಭೂಮಂಡಲದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತ ಾಷೆ ಾಡುವಂ ಾಗುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ?
ಯೆಹೂದದ ಾಜರು ಮತು್ತ ಾಣಿಯರು ಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿ ಾ? ನೀವು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ? 10ಇಂದಿನವರೆಗೂಯೆಹೂದದ ಜನ ತಮ್ಮನು್ನ ವಿನೀತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಎಳ್ಳಷು್ಟ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಾನು
ನಿಮಗೂಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ನಿಮಗೆ
ಭ ಾನಕ ಾದಕೇಡನು್ನಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುಯೆಹೂದದಇಡೀ
ಕುಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 12ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದಕುಲದ ಆ ಕೆಲವು ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು; ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು
ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಸಿ್ಥತಿ ಆಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಭಯಪಡುವರು. ಆ ಜನರು ಾಪದ ಶಬ್ಧ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು
ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡುವರು. 13ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದ ಜನರನು್ನ ಾನು
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಾನು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ,ಹಸಿವನು್ನಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವೆನು. ಾನುಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆಯೇಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 14ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೆಲವೇ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಳಿದುಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಿ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ ಾರನು. ಆ ಜನರು
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮಿಕ್ಕವ ಾರೂಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವದಿಲ್ಲ.”

15ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅನೇಕಯೆಹೂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತು್ತ. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಯೆಹೂದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಗಂಡಂದಿರು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದರು: 16 “ನೀನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 17 ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಗಿ ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಅವಳ ಪೂಜೆ ಾಗಿ
ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ದಲು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಮ್ಮ
ಾಜರು, ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದಲು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದೆ್ದವು. ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿತು್ತ. ಾವು ಜಯಶೀಲ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 18ಆಮೇಲೆ ಾವು
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ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ಮತು್ತ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಅವಳನು್ನ ಪೂಜಿಸದೆ
ಾಗೆಲ್ಲ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳುಂಟಾದವು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ
ಹಸಿವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾದರು.”

19ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಾತ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ ಾವು ಏನು
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಾವು

ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ಅವಳಿಗೆ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ಾವು ಅವಳ ಆ ಾರದ ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ.”

20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: 21 “ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಂಗತಿ ಯೆಹೋವನ ಾಪಕದಲಿ್ಲದೆ. ಅದನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು,
ನಿಮ್ಮ ಾಜರು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು. ನೀವು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು; ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಇರ ಾರನು. ನೀವು ಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರು ಆ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 23ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಕೇಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವುಆತನಉಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ* ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.”

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ† “ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ಾವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆವು. ಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ಾಣಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ
ಾಗೆ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಾಗೆ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ.’ 26ಆದರೆ,
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ‘ ಾನು
ಆಣೆ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದಿಯರಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳ ಾರರು ಎಂದು ಾನು ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ
ಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಅವರು “ದೇವರ
ಆಣೆ ಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರರು. 27 ಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದಿಯರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಬಲಿ ಾಗುವರು. ಅವರು
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾಯುತಿ್ತರುವರು. 28 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದಿಯರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಆದರೆ ಾಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಯೆಹೂದಿಯರು
ಬಹು ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಆ ಅಳಿದುಳಿದ ಯೆಹೂದಿಯರಿಗೆ ಾರ ಾತು
ನಿಜವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಾತು ನಿಜ ಾಯಿತೋ ಅಥ ಾ ಅವರ ಾತು ನಿಜ ಾಯಿತೋ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನೆಂದು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಈಡೇರುವದೆಂದು ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದು.’ ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 30 ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಇದು.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನೆಂಬುವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ
ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
* 44:23: ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ದೇವರಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರ ನಡುವೆ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. † 44:25: ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ ನೀವುಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು.
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ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ವೈರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ ವೈರಿಯ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

45
ಾರೂಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ೕಷೀಯನ ಮಗ. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಾರೂಕನು ಅದನು್ನ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ
ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: 3 “ ‘ ಾರೂಕನೇ,
ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಬಹಳ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಾಣಲೂ
ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. 4 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು
ಾರೂಕನಿಗೆತಿಳಿಸು. ಾನು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೆಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನೆಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನುಈರೀತಿ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಾರೂಕನೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿರೀ ಸಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು.’ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ‘ನೀನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಬಹುದು.
ಅದರೆ ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಾ್ರಣಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

46
ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳು

1ಈಸಂದೇಶಗಳುಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬಂದವು. ಈಸಂದೇಶಗಳುವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಇವೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

2 ಈ ಸಂದೇಶವು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜ ಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಫರೋಹನೆಕೋವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸ ಾಯಿತು. ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ಪಟ್ಟಣವುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ನದಿಯದಂಡೆಯಮೇಲಿದೆ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾದ
ೕಷೀಯನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:

3 “ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಿರಿ.

4 ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ ಹತಿ್ತರಿ,

ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ,

ನಿಮ್ಮ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಚೂಪುಗೊಳಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

5 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಸೈನ್ಯವು ಾಬರಿಪಟಿ್ಟದೆ.

ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಸೋತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಸಹ ನೋಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು.
6 “ವೇಗ ಾಲಿಗಳೂಓಡಿಹೋಗ ಾರರು.

ಶೂರಸೈನಿಕರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು.

ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ನಡೆಯುವುದು.
7ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?

ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದಮತು್ತ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?
8ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ

ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ರಭಸ ಾಗಿಯೂ

ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
‘ ಾನು ಬಂದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಲ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಾನು ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ.
9ಅ ಾ್ವರೋಹಿಗಳೇ,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಧುಮುಕಿರಿ,

ಾರಥಿಗಳೇ, ರಥಗಳನು್ನ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿಸಿರಿ.
ಶೂರ ಸೈನಿಕರೇ,ಮುನು್ನಗಿ್ಗರಿ;

ಕೂಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.
ಲೂದ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಗೆಲು್ಲವನು.
ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಖಡ್ಗವು ಸವರ್ರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಾಹ ತೀರುವವರೆಗೂ ಕೊಲೆ ಾಡುವುದು.

ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ
ಆಗುವುದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಬಲಿ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

11 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯಔಷಧಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

12ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನೀನು ಗೋ ಾಡುವದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
ನಿನ್ನ ಗೋ ಾಟವು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುವುದು.

‘ಒಬ್ಬ ಶೂರ ಸೈನಿಕನು’ಮತೊ್ತಬ್ಬ ‘ಶೂರ ಸೈನಿಕನನು್ನ’ ಎದುರಿಸುವನು.
ಆ ಶೂರ ಸೈನಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವರು.”

13 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಬರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ.

14 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು,
ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು.
ನೋಫ್ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ,
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‘ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.’

15ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು?
ಅವರು ನಿಲ್ಲ ಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.

16ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಎಡವು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

‘ಎದೆ್ದೕಳು, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ.
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಳು್ಳ ಧ ್ವನಿ.
ಅವನ ವೈಭವದ ದಿನಗಳುಮುಗಿದವು’ ”

ಎಂದು ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳುವರು.
18ಈ ಸಂದೇಶವು ಾಜನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.

ಆ ಾಜನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಯಕನು ಬರುವನು.
ಅವನು ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದ ಕಮೆರ್ಲ್ ಗುಡ್ಡದಂತೆಯೂ ಇರುವನು.
19ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾಳುಬಿದ್ದ ನಿಜರ್ನ ಾದ ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.
ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು;

ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವವು.
20 “ಈಜಿಪು ್ಟ ಸುಂದರ ಾದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ,

ಆದರೆಉತ್ತರದಿಂದ ತೊಣಚಿಯು*ಅದನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಬರುತಿ್ತದೆ.
21ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯುವಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಎದುರಿಸ ಾರರು.
ಅವರ ವಿ ಾಶದ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಬೇಗ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು.
22ಈಜಿಪು ್ಟ ಬುಸುಗುಟಿ್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವ ಾವಿನಂತಿದೆ.
ವೈರಿಗಳು ಬಹಳ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ವೈರಿಗಳು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು;

ಅವರು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ.”

23ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ವೈರಿಗಳುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಣ್ಯವನು್ನ (ಸೈನ್ಯವನು್ನ) ಕತ್ತರಿಸುವರು.

ಆಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ (ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ)ಅನೇಕಮರಗಳಿವೆ (ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ).

* 46:20: ತೊಣಚಿ ಹಸುಗಳಮತು್ತ ಎತು್ತಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಾರು ಾ್ತ ಕಚು್ಚವ ಚಿಟೆ್ಟ.
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ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗುವುದು.
ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾರಿಂದಲೂ

ಎಣಿಸ ಾಗದು.
24ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು. ಉತ್ತರದ ಶತು್ರ ಅವಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.”

25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಬಹುಬೇಗನೆ ಾನು
ಥೀಬಸಿ್ಸನ ಆ ೕನ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಫರೋಹನನು್ನ, ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಫರೋಹನನು್ನ
ನಂಬಿದವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 26ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ
ಶತು್ರಗಳುಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು. ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.”

“ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. ತೊಂದರೆಗಳ ಈ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಪುನಃ ಾಂತಿಯಬೀ ಾಗುವುದು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ

27 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಅಂಜಬೇಡ.

ಆ ದೂರಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಕೋಬು ಪುನಃ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ ಸುರ ತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.

ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸ ಾರರು.”
28ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.

ಾನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶಿ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಬುದಿ್ಧ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವೆನು.”

47
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಬಂದಿತು.
ಫರೋಹನು ಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವಮುಂಚೆಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.

2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿರಿ,ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ದಡಮೀರಿ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಅವರು ಬರುವರು.
ಅವರು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸುವರು.

ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ ಮುತು್ತವರು.
ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.
3ಅವರು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ
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ಕುದುರೆಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ಅವರು ರಭಸ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಥಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ಅವರು ಚಕ್ರಗಳ ಗಡಗಡ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ

ಕೊಡ ಾಗದಷು್ಟ ದುಬಲರ್ ಾಗಿರುವರು.
4ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿ ಾಶನದ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ತೂರಿನಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ

ಅಳಿದುಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶ ಾಡುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಬಹುಬೇಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಕ ್ತೕರ್ ದಿಬಪದ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.
5 ಾಜಾದ ಜನರು ದುಃಖಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು.
ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಉಳಿದುಕೊಂಡವರೇ,

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿರಿ?

6 “ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವೇ, ನೀನಿನೂ್ನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನೀನು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?

ನಿನ್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು!
ಸುಮ್ಮನಿರು, ಾಂತ ಾಗಿರು!

7ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?
ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ನಗರದಮೇಲೆಮತು್ತ ಕ ಾವಳಿಯಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವಿಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

48
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸಂದೇಶ

1 ಈ ಸಂದೇಶವು ೕ ಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ದುಗರ್ತಿ ಬರುವುದು.
ನೆಬೋ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.

ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ಪಟ್ಟಣವು ಸೋಲುವುದು.
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.

ಭದ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡ ಾಗುವುದು.

2ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ೕ ಾಬ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಯುಕಿ್ತ ಾಡುವರು.

ಅವರು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಾಡುವರು.
ಮದೆ್ಮನೆ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನೀನೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವೆ.

ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವದು.
3ಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ ಬರುವ ಗೋ ಾಟದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಅದು ವಿ ಾಶದಮತು್ತ ಗೊಂದಲದ ಧ ್ವನಿ.
4 ೕ ಾಬನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.
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ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.
5 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಲೂಹೀತಿನ ಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

ಹೋಗು ಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಕಷ್ಟ ಮತು್ತ ನೋವಿನ ಗೋ ಾಟವು

ಆ ಾರಿಯಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮ್ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
6ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಓಡಿರಿ.

7 “ನೀವು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.

ಕೆ ೕಷ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅದರ ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಗುವುದು.

8ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಮೇಲೆ ವಿ ಾಶಕನು ಾಳಿ ಾಡುವನು.
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು.
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡ ಾಗುವುದು.

ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು.
9 ೕ ಾಬಿನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಉಪ್ಪನು್ನ ಹರಡಿರಿ.

ದೇಶವು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.
ೕ ಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.

10ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದವನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬಳಸದಿದ್ದವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

11 “ ೕ ಾಬಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಂಬುದೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ೕ ಾಬ್ಮಡಿ್ಡ ತಂಗಿಸಲು ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿದೆ.

ಅದನು್ನ ಒಂದು ಾತೆ್ರಯಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಾತೆ್ರಗೆ ಒಮೆ್ಮಯೂ ಸುರಿದಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ ಒಮೆ್ಮಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ದಲಿದ್ದ ಾಗೆ ಇದೆ.
ಅದರ ಾಸನೆಯಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಿಲ್ಲ.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಸುರಿಯುವದಕೆ್ಕ

ಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿಸುವರು.

ಅನಂತರ ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವರು.”

13 ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಕೆ ೕಷಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆಆಸುಳು್ಳದೇವರು ಅವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಾರದೆ ಇ ಾ್ದಗ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾದರು. ೕ ಾಬ್ ಸಹ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

14 “ ‘ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ೕಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವುಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳ ಾರಿರಿ.

15ವೈರಿಯು ೕ ಾಬಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು.
ವೈರಿಯು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವನು.

ಅವಳ ಅತು್ಯತ್ತಮ ತರುಣರು ಕೊಲೆಗೀ ಾಗುವರು.”
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ಈ ಸಂದೇಶವು ಾಜನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಆ ಾಜನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು.

16 “ ೕ ಾಬಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ೕ ಾಬನು್ನ ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು.

17 ೕ ಾಬಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಾಸಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರು ಆ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಬೇಕು.
ೕ ಾಬ್ ಎಷು್ಟ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತು್ತ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
‘ ಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.

ೕ ಾಬಿನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ಘನತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾದವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

18 “ದೀಬೋನ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮ್ಮ ೌರ ಾನಿಬತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.

ನೆಲದಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಧ ್ವಂಸಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಳು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

19 “ಅರೋಯೇರಿನವರೇ,
ಾರಿಯಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ,

ಆ ಗಂಡಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಆ ಹೆಂಗಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

20 “ ೕ ಾಬು ಾ ಾಗುವುದು. ಅದು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ೕ ಾಬು ಸತತ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು.

ೕ ಾಬು ಾ ಾಯಿತೆಂದು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ.

21ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸ ಾಗಿದೆ.
ಹೋಲೋನ್, ಾಚಾಮತು್ತ ಮೆಫಾತ್ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ,

22ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋ, ಬೇತ್ ದಿ ಾ್ಲತಯೀಮ್,

23 ಕಿ ಾರ್ತಯೀಮ್, ಬೇತ್ ಾಮೂಲ್, ಬೇತ್ ಮೆ ೕನ್,
24 ಕೆರೀ ೕತ್, ಬೊಚ್ರ ದ ಾದ

ೕ ಾಬಿನ ದೂರದ ಹತಿ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ ಾಗಿದೆ.
25 ೕ ಾಬಿನ ಬಲವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ತೋಳನು್ನ ಮುರಿಯ ಾಗಿದೆ”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
26 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು ೕ ಾಬು ಾವಿಸಿತು್ತ.

ಕುಡಿದು ಮದವೇರಿದವನಂತೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ೕ ಾಬನು್ನ ದಂಡಿಸಿರಿ.
ೕ ಾಬು ತನ್ನ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡುವದು.
ಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುವರು.

27 “ ೕ ಾಬೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ತ ಾಷೆ ಾಡಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೆ್ತೕನು?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆ ಾಡಿಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಿಂತಉತ್ತಮನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ.
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28 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಹೋಗಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ.

ಗುಹೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಆಗಿರಿ.”

29 “ ೕ ಾಬಿನ ಸೊಕಿ್ಕನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸೊಕು ್ಕ ಬಂದಿತು್ತ.

ಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಾದವನೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತುಂ ಾ ಸೊಕಿ್ಕನವ ಾಗಿದ್ದನು.”

30 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಬಹುಬೇಗ ೕ ಾಬಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬ ಾಯಿ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.

ಆದರೆ ಅವನ ಬ ಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳು್ಳ.
ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಲು ಅವನಿಂ ಾಗದು.

31ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವೆನು;
ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.

32 ಾನುಯೆಜೆ್ಜೕರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯೆಜೆ್ಜೕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.
ಸಿಬ್ಮವೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬದ್ದವು;
ಅವುಯೆಜೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂಚಾಚಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ವಿ ಾಶಕನು ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
33 ೕ ಾಬಿನ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿಂದ
ಹಷರ್ವೂಆನಂದವೂ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗಿವೆ.
ಾ್ರ ಾಣದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸ ಹರಿಯುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾಡಲು ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವ ಜನರ ಾಡು ಮತು್ತ ನೃತ್ಯ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸಂತೋಷದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತಲ್ಲ.

34 “ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ ಾಲೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ಕಿರುಚಾಟವು ದೂರದಯಹಚಿನವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟವು ಚೋಯರಿನಿಂದ ದೂರದ
ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಹ
ಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ. 35 ೕ ಾಬಿನಜನರುಪೂಜಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

36 “ ೕ ಾಬಿ ಾಗಿ ಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಸ್ಮ ಾನ ಾತೆ್ರಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಊದುವ
ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದುಃಖದ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಳುತಿ್ತದೆ. ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾನು ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. 37 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ
ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಗಳು
ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ದುಃಖಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 38 ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಾವರ್ಜನಿಕ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜನ ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೕ ಾಬನು್ನ ಾನು ಬರಿ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂತೆ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ದುಃಖ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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39 “ ೕ ಾಬ್ ನುಚು್ಚನೂ ಾಯಿತು. ಜನರು ಕಿರುಚುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೕ ಾಬ್ ಶರಣಾಗತ ಾಯಿತು.
ೕ ಾಬ್ ಈಗ ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತದೆ. ಜನರು ೕ ಾಬನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದ

ಘಟನೆಗಳುಅವರನು್ನ ಭೀತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿವೆ.”

40ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಣಹದು್ದ ಆ ಾಶದಿಂದ ಎರಗುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ೕ ಾಬಿನಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುತಿ್ತದೆ.

41 ೕ ಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಭದ್ರ ಾದ ನೆಲೆಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.

ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಾಬರಿ ಾಗುವರು.
42 ೕ ಾಬ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವದು.

ಏಕೆಂದರೆ ಾವುಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.”

43ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ೕ ಾಬಿನ ಜನರೇ, ಭಯವೂಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳೂಬಲೆಗಳೂನಿಮ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ.

44ಜನರು ಅಂಜಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಾ ಾದರೂ ಆ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತ ಬಂದರೆ
ಅವರನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯ ಾಗುವುದು.

ಾನು ೕ ಾಬಿಗೆ ದಂಡನೆಯವಷರ್ವನು್ನ ತರುವೆನು”
ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
45 “ಜನರು ಪ್ರಬಲ ಾದ ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಸೀಹೋನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಅದು ೕ ಾಬಿನ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.

46 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾದಿದೆ.
ಕೆ ೕಷಿನ ಭಕ್ತರು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

47 “ ೕ ಾಬಿನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದು ತರುವೆನು” ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
ೕ ಾಬಿನ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

49
ಅ ್ಮೕನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

1ಈ ಸಂದೇಶ ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಅ ್ಮೕನ್ಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ಅವರ ಾರಸು ಾರರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?

ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು ಾದನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಳೇ?”
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2ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಅ ್ಮೕನಿನ ರ ಾ್ಬ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ.

ಅ ್ಮೕನಿನ ರ ಾ್ಬ ಾಶ ಾಗಿ ಾ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಡ್ಡ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು.

ಆ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

3 “ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಜನರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಿಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಾಶ ಾಯಿತು.

ರ ಾ್ಬದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ,ಅ ್ಮೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ದುಃಖಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡಿರಿ.

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರುಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಶತು್ರಗಳುಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯ ಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

4ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ,
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಹಣ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವೆ.
ಾರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವ ವಿಚಾರ ಸಹ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.”

5ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು,
“ ಾನು ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.

ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪುನಃ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸ ಾರರು.”

6 “ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಾನು
ಪುನಃ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವ ಾಲ ಬರುವದು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

7ಈ ಸಂದೇಶ ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಬುದಿ್ಧ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೇ?
ಎದೋಮಿನ ವಿವೇಕಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ?

8ದೆ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಏ ಾವನು* ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

9 “ಕೆಲಸ ಾರರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೀಳುವರು;
ಆದರೆ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ಬಿಡುವರು;

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರೆ
ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

10ಆದರೆ ಏ ಾವನಿಂದ ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
* 49:8: ಏ ಾವ ಾಕೋಬನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ಎಂದಥರ್. ಏಕೆಂದರೆ ಎದೋಮಿನ ಜನರು ಏ ಾವನ
ವಂಶಜರು.
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ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾನು ಪತೆ್ತ ಹಚು್ಚವೆನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ತಪಿ್ಪಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅವನಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳುಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
11ನಿನ್ನ ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಸಂರ ಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿ.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಕೆಲವು ಜನರು ದಂಡನೆಗೆ ಅಹರ್ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು
ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಎದೋಮೇ, ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ನಿನಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು.” 13ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಸಬ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆನು. ಬೊಚ್ರ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಆ

ನಗರ ಒಂದು ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು. ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸು ಾಗ ಜನರು
‘ಬೊಚ್ರದಂತೆ ಾ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಈ ನಗರದ ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಅವ ಾನ ಾಡುವರು. ಬೊಚ್ರ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಳುಬೀಳುವವು.”

14ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:
“ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಎದೋಮ್ಜ ಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಾತೆ್ರ ಾಡಿರಿ.

15ಎದೋಮೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

16ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಖರ್ತನ.
ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಾವ ನಿನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ.

ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ರಣಹದು್ದ ಗೂಡುಕಟು್ಟವಷು್ಟ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮನೆಕಟಿ್ಟದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 “ಎದೋಮನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

ಾ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಬೆರ ಾಗುವರು.
ಾಶ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.

18 ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರನಗರಗಳಂತೆಯೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆಯೂ ಎದೋಮ್
ಾಶ ಾಗುವುದು.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

19 “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ದಟ್ಟ ಾದ ಾಡಿನಿಂದ ಫಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರುವದು. ಅದು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ದನಕುರಿಗಳ ಹಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು. ಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
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ಎದೋಮ್ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಆಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸುವೆನು;ಅವರುಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ
ತರುಣರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು. ನನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲು್ಲವದಿಲ್ಲ.”

20ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆಯೆಹೋವನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ತೇ ಾನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು
ಏನು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಎದೋಮಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ)
ಶತು್ರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.

ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಎದೋಮಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಬೆದರುವವು.

21ಎದೋಮ್ಯರ ಪತನದ ಶಬ್ಧಕೆ ್ಕ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು.
ಅವರ ಗೋ ಾಟದ ಧ ್ವನಿಯು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದು.

22ಯೆಹೋವನು ಾನು ಎರಗಬೇ ಾದ ಾ್ರಣಿಯಮೇಲೆ ಾ ಾಡುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ಇರುವನು.
ಆತನು ಬೊಚ್ರ ನಗರದಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಸೈನಿಕರು ಭಯಪಡುವರು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಗೋ ಾಡುವರು.
ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೈ ೕಕಿ್ತ

23ಈ ಸಂದೇಶವು ದಮಸ್ಕ ನಗರದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ:

“ಹ ಾತ್ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದ್ ನಗರಗಳು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಅವುಗಳು ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಆತಂಕಪಡುತಿ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯಪಡುತಿ್ತವೆ.

24ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ನಿಬಲರ್ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಬಯಸು ಾ್ತರೆ,
ಜನರು ಾಬರಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

25 “ದಮಸ್ಕವು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದ ನಗರ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ ‘ ೕಜಿನ ನಗರವನು್ನ’ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ತರುಣರು ನಗರದಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವರು.
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
27 “ದಮಸ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೆನ್ ಹದದನ ಭದ್ರ ಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.”
ಕೇ ಾರಮತು್ತ ಾಚೋರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

28 ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇ ಾರ್ ಕುಲವನೂ್ನ ಾಚೋರಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಹೋಗಿ ಕೇ ಾರ ಕುಲದವರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.
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ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ.
29ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು.

ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ,ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ’
ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

30 ಾಚೋರಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
“ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ೕಜನೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಚನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರರು ಎಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ಇದೆ.

ಅದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಒಂದು ಾಗಿಲ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಆ ಜನರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಆ ಜ ಾಂಗದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
32 “ವೈರಿಯು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ಅವರ ದನಗಳಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.
ವೈರಿಯು ಅವರ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.

ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ† ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಾನು ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸುವೆನು.

ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಮೇಲೆ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
33 “ ಾಚೋರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಾಡು ಾಯಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು. ಅದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಒಂದು

ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.

ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವಮನುಷ ್ಯನೂ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.”
ಏ ಾಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

34 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹೊಸದರಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಏ ಾಮ್ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ.

35ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಏ ಾಮಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.

ಏ ಾಮಿಗೆ ಬಿಲು್ಲ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆಯುಧ ಾಗಿದೆ.
36 ಾನು ಏ ಾಮಿನಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳನು್ನ

ಆ ಾಶದ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳು ಬೀಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಏ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಚದುರಿಸುವೆನು.
ಏ ಾಮಿನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವರು.
37ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಾನು ಏ ಾಮನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವೆನು.
ಏ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರೆದುರಿಗೆ
† 49:32: ಗಡ್ಡ … ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲನು್ನ ವಿದೇಶಿಯರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 19:27.
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ಾನು ಎ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏ ಾಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಾನೊಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಾನು ಏ ಾಮ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕುವವರೆಗೆ ಆ ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದು.
38ಏ ಾಮಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಏ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು.

ಾನು ಅಲಿ್ಲಯ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
39 “ಆದರೆ ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಏ ಾಮಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

50
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಾಬಿಲೋನ್ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯೆಹೋವನುಯೆರೆಮೀಯನಮು ಾಂತರ ಕೊಟ್ಟನು.

2 “ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರಿ,
ಒಂದು ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿರಿ.

‘ ಾಬಿಲೋನ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು.
ಬೇಲ್ ದೇವತೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಮೆರೋ ಾಕ್ ದೇವತೆಯು ಭಯಪಡುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾಚಿಕೆಪಡುವವು.
ಅಲಿ್ಲಯ ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು.’

3ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದು.
ಆ ಜ ಾಂಗವು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಒಂದು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವದು.

ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
ಾ್ರಣಿಗಳುಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ ಾಡುವರು.”

4ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವರು.

ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು;
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುವರು.

5ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು.
ಆ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.

‘ಬನಿ್ನ, ಾವೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯಪಡೆ ೕಣ.
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದಮತು್ತ ಾವೆಂದೂಮರೆಯ ಾಗದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು.

6 “ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಕುರುಬರು ಅವರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

7ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಶತು್ರಗಳು,
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‘ ಾವು ಾಡಿದು್ದ ತಪ್ಪಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ನಿಜ ಾದ ನಿ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಪೂವಿರ್ಕರು ನಂಬಿದ್ದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದನು’ ಎಂದರು.

8 “ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಕುರಿಮಂದೆಯಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹೋತದಂತೆ ಹೋಗಿರಿ.

9ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಹಲವು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತರುವೆನು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಮು ಾಯವು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗುವುದು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಹಲವು ಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗ ಾಡುವರು.

ಆ ಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದ ಶೂರ ಸೈನಿಕರಂತಿರುವವು.
10 ಕಸಿ್ದೕಯ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನಲ್ಲ ಶತು್ರ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವನು.

ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಉ ಾ್ಲಸದಲಿ್ಲರುವೆಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ ಾಗೆ ಕುಣಿ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ.

ನಿನ್ನ ನಗು ಕುದುರೆಗಳ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಕೆನೆತದಂತೆ ಇದೆ.
12ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಬಹಳ ಾಚಿಕೆಪಡುವಳು.

ನಿನಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದುವಳು.
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಕನಿಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು.

ಅದು ಬರಿ ಾದಮರುಭೂಮಿಯಂ ಾಗುವುದು.
13ದೇವರು ಅವಳಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವನು

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡ ಾರರು.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಡುವರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.

14 “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಬಿಲು್ಲ ಾರರೇ, ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಾಣ ಪ್ರ ೕಗ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

ಅದುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ.
15 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸೈನಿಕರೇ,

ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
ಈಗ ಾಬಿಲೋನ್ ಶರಣಾಗತ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
16 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಸುಗಿ್ಗ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಲ ಾರು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುತಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದುದರಿಂದ
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ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂ ಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋದ
ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ ಇಸೆ್ರೕಲು.

ಅದನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ದಲನೆ ಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು.

ಅದರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದ ಕೊನೆಯಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು.

18ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
‘ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಬಹುಬೇಗ ದಂಡಿಸುವೆನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

19 “ ‘ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು.
ಅದು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೇಯುವದು.
ಅದು ತಿಂದು ತೇಗುವದು.
ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತಪಡುವದು.’ ”

20 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.

ಆದರೆ ಾವ ದೋಷಗಳೂಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರುಯೆಹೂದದ ಾಪಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಾವ ಾಪಗಳೂ ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಾನು ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

21ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಮೆ ಾಥಯಿಮ್ದೇಶದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.
ಪೆಕೋದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನಗಳಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.
ಅವರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿರಿ.

22 “ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವು ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಅದುಮ ಾವಿ ಾಶದ ಧ ್ವನಿ ಾಗಿದೆ.

23 ಾಬಿಲೋನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕೆ್ಕ
‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆಈಗ ಆ ‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯುಮುರಿದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿದೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ.

24 ಾಬಿಲೋನೇ, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆ.
ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡೆ.

ನೀನುಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

25ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ರೋಷದ ಶ ಾ್ತ ್ರಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಆತನು ಆ ಶ ಾ್ತ ್ರಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ.

26 “ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬನಿ್ನ.
ಅದರ ಾನ್ಯದ ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ;
ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತಉಳಿಸಬೇಡಿ.

ಾನ್ಯಗಳ ಗುಡೆ್ಡಗಳ ಾಗೆ ಶವಗಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಗುಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಾಕಿರಿ.
27 ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ತರುಣರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ.

ಅವರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ.
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡಿನ ಾಲ.

ಇದು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯ.
28 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬಂದು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿ ಾಶದ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

29 “ ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ಾಣ ಪ್ರ ೕಗ ಾಡಲು
ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಹೇಳಿರಿ.
ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

ಅದು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಾಡಿದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನ್ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು.

30 ಾಬಿಲೋನಿನ ತರುಣರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂದು ಾಯುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

31 “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ತುಂ ಾ ದುರಹಂ ಾರಿ.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.”
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ.

“ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯಬಂದಿದೆ.

32ದುರಹಂ ಾರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಡವಿಬೀಳುವುದು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”

33ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.



ಯೆರೆಮೀಯ 50:34 1259 ಯೆರೆಮೀಯ 50:42

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ವೈರಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

34ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.

ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವನು.
ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.”

35ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡು!

ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಂಡಿತರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು!

36ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜಕರನೂ್ನ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲ!
ಅವರು ಮೂಖರ್ರಂ ಾಗುವರು.

ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ,
ಆ ಸೈನಿಕರು ಭಯಭೀತ ಾಗಿರುವರು.

37ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡು!
ಖಡ್ಗವೇ, ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು!
ಆ ಸೈನಿಕರು ಹೆದರಿದ ಹೆಂಗಸರಂ ಾಗಿರುವರು.

ಖಡ್ಗವೇ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡು!
ಆ ಐಶಬಯರ್ವು ಸೂರೆಗೊಳು್ಳವುದು.

38 ಾಬಿಲೋನಿನ ನೀರಿನಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಬೀಳಲಿ.
ಆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು.

ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

39 ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಜನರು ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಾಡು ಾಯಿ,ಉಷ್ಟ ್ರಪ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ರಣಿಗಳುಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಾನವರು ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

40ದೇವರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾಸ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾರೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.”

41 “ಇಗೋ,ಉತ್ತರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಾಷ್ಟ ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಹಲ ಾರು ಾಜರುಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

42ಅವರ ಸೈನಿಕರ ಹತಿ್ತರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮತು್ತ ಭಜಿರ್ಗಳು ಇವೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಾ ಣ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಧ ್ವನಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಮುದ್ರದಂತಿದೆ.

ಅವರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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43 ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಬರಿಗೊಂಡನು;

ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಕೈಗಳು ಚಲಿಸದಂ ಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನೆ ಾಗಿದೆ.”

44ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದ ದಟ್ಟ ಾದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ

ಒಮೆ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಬರುವುದು.
ಆ ಸಿಂಹವು ಜನರ ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು.

ಆ ಾ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವು.
ಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂ ಾಗುವೆನು.

ಾನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅದರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಈ ಾಯರ್ ಾಡಲು ಾನು ಾರನು್ನ ಆರಿಸಲಿ?

ನನ್ನತೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಾವ ಕುರುಬನೂ ಬರ ಾರನು.
ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.”

45ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ
ಯೆಹೋವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಶತು್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ) ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಾಶನಕೆ್ಕ ಬೆದರುವವು.

46 ಾಬಿಲೋನ್ ಪತನ ಾಗುವುದು.
ಆ ಪತನವು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಅಲು ಾಡಿಸುವುದು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳುವರು.”

51
1ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾನು ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಅದು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೂ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಮೇಲೂ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
2 ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ಕಳಿಸುವೆನು.

ಅವರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವರು.
ಆ ಜನರು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬರಿದುಗೊಳಿಸುವರು.

ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತು್ತವರು;ಅ ಾರ ವಿ ಾಶ ಸಂಭವಿಸುವದು.
3 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸ ಾರರು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ೕಧರಿಗೆಮರುಕ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
ಅದರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರಿ.

4 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಾಯಗೊಳು್ಳವರು.”

5ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಿಧವೆ ಾಗಿ ಾಡಿಲ್ಲ.
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ಆತನು ಅವರ ಕೈಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ತೊರೆದು ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

6 ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಪದಿಂದ ನೀವೂಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಾಲವಿದು.
ಅದು ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು.

7 ಾಬಿಲೋನ್ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯಂತಿತು್ತ.
ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂಮದ್ಯ ಾನ ಾಡುವಂತೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಡಿತು.

ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.

8 ಾಬಿಲೋನ್ ಬೀಳುವುದು; ಬೇಗನೆಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಲು ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ.

ಅದರ ನೋವಿ ಾಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ,
ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಗುಣಹೊಂದಬಹುದು.

9 ಾವು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ.
ಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.

ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.

10ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗಯೂಯೆಹೋವನು ನಿ ಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಬನಿ್ನ,ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೇ ೕಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಹೇ ೕಣ.

11ನಿಮ್ಮ ಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮೇದ್ಯರ ಾಜರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.

12 ಾಬಿಲೋನಿನ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯವಿರುದ್ಧ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾರಿಸಿರಿ.
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ.
ೕಧರನು್ನ ಅವರವರ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ೕಜನೆಗಳಂತೆ ಾಯರ್ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಾಡುವನು.

13 ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಸಮೃದ್ಧ ಾದ ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವೆ.
ನೀನು ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನೀನು ಬಹಳ ಾಲಮುಂದುವರೆಯ ಾರೆ.
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ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
14ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:
“ ಾಬಿಲೋನೇ, ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ವೈರಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ

ಸಮೂಹದಂತೆ ಾ್ಯಪಿಸುವರು.
ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜಯ ೕಷ ಾಡುವರು.”

15ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಅ ಾರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ತನ್ನ ಾನದಿಂದಈ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.

16ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ೕಡಗಳುಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಮಳೆಯ ತೆಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ.

17ಆದರೆ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ
ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಕುಶಲಕೆಲಸ ಾರರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ.

ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು ಎಷು್ಟ ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

18ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳೇ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರು ಜನರೇ. ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತೕನೂ
ಅಲ್ಲ.

ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ ಾಲ ಬರುವದು;
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

19ಆದರೆ ಾಕೋಬ್ಯರ ಾಬಸ ಾ ಾತನು ಆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.
ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು.

20ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಗದೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲೂ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

21 ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಸ ಾರರನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
ರಥಗಳನೂ್ನ ಾರಥಿಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

22ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ತರುಣರನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
ತರುಣರನೂ್ನ ತರುಣಿಯರನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

23 ಕುರುಬರನೂ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
ರೈತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.
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24 ಆದರೆ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. ಅವರು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
25ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ

ಾಶಪಡಿಸುವಜಾ್ವ ಾಮುಖಿಯಂತಿರುವೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪವರ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
26ನಿಮಿ್ಮಂದ ಜನರಿಗೆಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಗುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಸಹ ಸಿಗ ಾರದು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರರು.

ಏಕೆಂದರೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಒಡೆದ ಕಲು್ಲಗಳ ಗುಡೆ್ಡ ಾಗುವುದು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

27 “ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿರಿ.

ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಅರ ಾಟ್,ಮಿನಿ್ನ,ಅಷೆ ್ಕನಜ್ಎಂಬ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕರೆಯಿರಿ.

ಸೈನ್ಯದ ಮುಂ ಾ ಾಗಿರಲು ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ.
ಮಿಡತೆಯದಂಡಿನಂತೆ ಅ ಾರ ಾಗಿರುವ ಅಶಬಬಲವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.

28ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಮೇದ್ಯರ ಾಜರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.

ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅವರು ಆಳುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

29ನೋವಿನಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಹೊರ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾನು ೕಚಿಸಿದಂತೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ನಡುಗುತ್ತದೆ.

ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾರೂ ಾಸ ಾಡದಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದುಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ.

30 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಾ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಬಲ ನಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಾಬಿಲೋನಿನಮನೆಗಳುಉರಿಯುತಿ್ತವೆ.
ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಅಗುಳಿಗಳುಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

31ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವನು.
ಸಂದೇಶಕರಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು,

ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

32 ಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಜವುಗು ನೆಲವುಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”
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33ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ ಾಬಿಲೋನಿನ ನಗರವು ಒಂದು ಕಣದಂತೆ ಇದೆ.

ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ (ವಿ ಾಶ ಾಲ) ಹತಿ್ತರ ಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

34 “ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು;
ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದನು;

ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.
ಆಗ ಾವು ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಾತೆ್ರಯಂ ಾದೆವು.

ಅವನು ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ತನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ತೇಗಿದ ಾಕ್ಷಸನಂತಿದ್ದನು.

ಅವನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ಎಸೆದನು.

35ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಲು ಾಬಿಲೋನ್ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿತು.
ಈಗ ಾಬಿಲೋನಿಗೂ ಅಂ ಾ ಸಿ್ಥತಿ ಬರಲೆಂದು ನನ್ನ ಆಶೆ.”

ಚೀ ೕನ್ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು:
“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಗ ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರ ಹೇಳುವುದು.

36ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಯೆಹೂದವೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.

ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಶಿ ಆಗುವಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಬತು್ತವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

37 ಾಬಿಲೋನು ಾಶ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಡೆ್ಡ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನು ಾಡು ಾಯಿಗಳ ನಿ ಾಸ ಾಗುವುದು.

ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು
ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.
ಾಬಿಲೋನು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಾಗುವುದು.

38 “ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಮರಿಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.

39ಆ ಜನರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
ಅವರಿಗೆಮತೆ್ತೕರುವಂತೆ ಕುಡಿಸುವೆನು.

ಅವರು ನಗುನಗು ಾ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಲ ಕಳೆಯುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮಲಗುವರು.
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಏಳ ಾರರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
40 “ ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ವಧೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಗತಿ ವಧೆ ಾಗಿ ತಂದ
ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳಂತೆ ಆಗುವುದು.
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41 “ಶೇಷಕನು”* ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಗುವನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದಮತು್ತ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ದೇಶವು ವೈರಿಗಳ ಕೈವಶ ಾಗುವುದು.

ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಡುವರು.

42ಸಮುದ್ರವು ಾಬಿಲೋನಿನಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವುದು.
ಅದರ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ತೆರೆಗಳುಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವವು.

43 ಾಬಿಲೋನಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾದಊರುಗ ಾಗುವವು.
ಾಬಿಲೋನು ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವುದು.

ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾದ ನೆಲ ಾಗುವುದು.
ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿನಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾಗದು.

44 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಬೇಲ್ ದೇವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನುಂಗಿದ ಜನರನು್ನ ಅವನು ಕಕು ್ಕವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರ ಾರವು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಬೀಳುವುದು.

45ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

46 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ,
ಸುದಿ್ದಗಳು ಹಬು್ಬತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ.

ಒಂದು ಸುದಿ್ದ ಈ ವಷರ್ ಬರುವುದು.
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ಮತೊ್ತಂದು ಸುದಿ್ದ ಬರಬಹುದು.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.
ಾಜರುಗಳು ಬೇರೆ ಾಜರುಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.

47 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.

ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಶವಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವವು.

48ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡುವವು.

ಏಕೆಂದರೆ ಸೈನ್ಯವುಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿತು,
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿತು”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
49 “ ಾಬಿಲೋನ್ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.

ಾಬಿಲೋನ್ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಬಿಲೋನ್ ಪತನ ಾಗಲೇಬೇಕು.

50ನೀವು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವಸರ ಾಡಿ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು.
ತಡೆಯಬೇಡಿ,

ನೀವು ಬಹಳ ದೂರಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ; ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

51 “ಯೆಹೂದದ ಜನ ಾದ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟವು.
* 51:41: ಶೇಷಕನು ಇದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಇದ್ದ ಗುಪ್ತ ಹೆಸರು.
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ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ

ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರು ಪ್ರವೇಶಗೈದಿ ಾ್ದರೆ.”

52ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಯಗೊಂಡ ಜನರು
ನೋವಿನಿಂದ ಗೋ ಾಡುವರು.

53 ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಅದು ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜನರು ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
54 “ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ರೋಧಿಸುವದನು್ನ ಾವು ಕೇಳುವೆವು.

ಾಬಿಲೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಜನರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳುವೆವು.
55ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವನು.

ಆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಗಳು ಾಂತ ಾಗುವಂತೆ ಆತನು ಾಡುವನು.
ವೈರಿಗಳು ಾಗರದ ತರಂಗ ಾಲೆಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಬರುವರು.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.
56ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಾಬಿಲೋನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮುರಿಯ ಾಗುವುದು.

ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಅವರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

57 ಾಬಿಲೋನಿನಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಯಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾಮಧೇಯದ ಾಜಾಧಿ ಾಜನ ನುಡಿಯಿದು.

58ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅಗಲ ಾದಮತು್ತ ಸುಭದ್ರ ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬೀಳಿಸ ಾಗುವುದು.

ಅದರ ಎತ್ತರ ಾದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಗರವನು್ನ ರ ಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವರು.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.

ನಗರವನು್ನ ರ ಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂ ಾ ಶ್ರಮವಹಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಗಿಐಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗುವರು.”
ಾಬಿಲೋನಿಗೆಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ

59ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆ ಾಯಎಂಬಅಧಿ ಾರಿಯಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವಿದು. ಸೆ ಾಯನುಯೆಹೂದದ
ನೇರೀಯನಮಗ. ನೇರೀಯನು ಮಹೆ್ಸೕಯನಮಗನು. ಸೆ ಾಯನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ತೆಗೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆಹೋದನು. ಈಸಂಗತಿಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆದದು್ದ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆ ಾಯನೆಂಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
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ಕೊಟ್ಟನು. 60 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಒಂದು ಸುರಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದನು.

61 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಸೆ ಾಯನೇ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಓದು. 62 ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಯೆಹೋವನೇ, ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿರುವೆ. ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಥ ಾ
ಮನುಷ ್ಯರು ಾರೂ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡದಂತೆ, ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ.’ 63ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಆ ಾಗದದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು. 64 ಆಮೇಲೆ ‘ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಬಿಲೋನ್ ಕೂಡಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು. ಾಬಿಲೋನ್ಎಂದಿಗೂಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಾನು
ಬರ ಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನ್ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

52
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹಮೂಟಲ್. ಈಕೆ
ಯೆರೆಮೀಯನ* ಮಗಳು. ಹಮೂಟಲಳ ಮನೆತನದವರು ಲಿಬಐ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
2 ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಡಿದಂತೆಚಿದಿ್ಕೕಯನುದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪ ಬಂದುದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳಿಗೆ ವಿಪತು್ತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಕೊನೆಗೆ,
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ತನಿ್ನದ ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ† ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಾತೆ್ರ ಕೈಗೊಂಡನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ
ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬೀಡುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ನಗರವನು್ನ
ಹತ್ತಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಅವರು ನಗರದ ೌಳಿಗೋಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಜಾ ಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. 5 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು್ತ. 6 ಆ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆ ದಿನದವರೆಗೆ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಹಸಿವಿನ ಾವಳಿ ತುಂಬ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆ ದಿನ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಾತಿ್ರಯಸಮಯದಲಿ್ಲಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಮಧ್ಯದ ಾಗಿಲಿನಿಂದನಗರದಿಂದಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಾಗಿಲು
ಾಜನ ಉ ಾ್ಯನವನದ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು,ಮರುಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

8 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಾಜ ಾದಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಅವನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಾಜನಬಳಿಗೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋದರು.
ರಿಬ್ಲವು ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 10 ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವಂತೆ ಾಡ ಾಯಿತು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ತರು ಾಯ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೀಳಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಸರಪಳಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಸಿದನು.

* 52:1: ಯೆರೆಮೀಯಇವನುಯೆರೆಮೀಯಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಬೇರೆಯವನು. † 52:4: ಹತ್ತನೆಯದಿನ 9ನೇ ವಷರ್ದ
10ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 10ನೇ ದಿನ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 588 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು.
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ಆಮೇಲೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

12 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆ ದಿನ ಾಬಿಲೋನಿನ
ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. 13 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಸುಟ್ಟನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 14 ಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿತು. ಆಸೈನ್ಯವು ಾಜನವಿಶೇಷರಕ್ಷಕದಳದಅಧಿಪತಿಯ
ಅಧಿನದಲಿ್ಲತು್ತ. 15 ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈಮುಂಚೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಿಗೆಶರಣಾಗತ ಾದವರನು್ನ
ಸಹ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ
ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಡುಬಡವರನು್ನ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಆ ಜನರನು್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
17 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಕಂಚಿನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮುರಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಸರೋವರಗಳನು್ನ ಸಹ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ
ಕಂಚಿನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 18 ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಿಂದ ಾತೆ್ರಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಗಳು, ತಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುವ ಕಂಚಿನ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 19 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ,
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ, ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ, ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಾನನೈವೇದ್ಯಕೆ ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಚಿನ್ನ ಅಥ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 20ಎರಡು ಕಂಬಗಳು, ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರಯು, ಅದನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವಹನೆ್ನರಡು ಕಂಚಿನಹೋರಿಗಳುಮತು್ತ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಅಡ್ಡಣಿಗಳುಬಹಳ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.
ಾಜ ಾದ, ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ
ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸ ಾದ ಕಂಚು ತೂಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಚಿನ ಕಂಬ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ
ಇತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬ ಟೊ ಾ್ಳಗಿದು್ದ ಅದರ ತಗಡು ಾಲು ್ಕ ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. 22 ದಲನೇ
ಕಂಬದಮೇಲೆ ಏಳುವರೆಅಡಿಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಕಂಬವಿತು್ತ. ಅದು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದಮತು್ತ ಕಂಚಿನ
ಾಳಿಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಕಂಬದಲಿ್ಲಯೂ ಾಳಿಂಬೆಗಳು ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅದು ದಲನೆ ಕಂಬದಂತೆ ಇತು್ತ. 23 ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಾಳಿಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಜಾಲರಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.

24 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಸೆ ಾಯಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಸೆ ಾಯನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನು ಅವರ ತರು ಾಯದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೂರು
ಜನ ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಕೂಡ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. 25 ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು
ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವ ಾ್ಥಪಕನ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಜನ ಏಳು ಜನ ಆಪ್ತ ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ
ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡುವ ಲಿಪಿ ಾರನನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ

ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 26-27 ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ತಂದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. ರಿಬ್ಲ
ನಗರವು ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಆ ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಜನು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು.
28ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
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ಾಜ ಾದನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಆಳಿ್ವಕೆಯಏಳನೇವಷರ್ದಲಿ್ಲ‡ಯೆಹೂದದಿಂದಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು 3,023.
29ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ§ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ 832.
30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ** ನೆಬೂಜರ ಾನನು 745 ಜನ ಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ 4,600 ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ

31 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನ ಾ ಾಗೃಹ ಾಸದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಆ ವಷರ್ ಅವನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. ಇದೇ ವಷರ್ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಆ ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆದನೆ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
32 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
33ಯೆಹೋ ಾಖೀನನುತನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಅವನುಬಂದುಕಿರುವವರೆಗೂ
ಾಜನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34ಪ್ರತಿದಿನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ
ಭತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮಮುಂದುವರೆಯಿತು.

‡ 52:28: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ … ಎಳನೇ ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 598 ಮಧ್ಯದಿಂದ 597 ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ. § 52:29: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 588ಮಧ್ಯದಿಂದ 587ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ. ** 52:30: ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರನೇ ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 582
ಮಧ್ಯದಿಂದ 581ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ.
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ಪ್ರ ಾಪಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತನ್ನ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಳು ಾ್ತಳೆ

1ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಜನಭರಿತ ಾದ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಆ ನಗರವು ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.

ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆಈಗ ಅದು ವಿಧವೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಾಜಕು ಾರಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು.
ಆದರೆಈಗ ಅವಳನು್ನ ಾಸಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

2 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವಳು ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳು ಾ್ತಳೆ.
ಅವಳ ಕೆನೆ್ನಗಳಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವಳಮಿತ್ರ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.

ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾದರು.

3ಅತಿ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಮೇಲೆಯೆಹೂದ ಬಂಧನಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಅತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೂಅವಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.

ಯೆಹೂದ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕಿ್ಕಲ್ಲ.

ಅವಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಜನರು
ಆಕೆಯು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.

4ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಗಳು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಅವುಗಳುದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಾರೂ ಈಗಉತ್ಸವಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಚೀ ೕನಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.
ಚೀ ೕನಿನ ಎಲ್ಲ ಾಜಕರು ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಚೀ ೕನಿನ ತರುಣಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.*
ಇದೆಲ್ಲ ಚೀ ೕನಿಗೆ ಅತಿ ದುಃಖವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ.

5ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶತು್ರಗಳು ಗೆದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಜಯಶೀಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದ ಾರಣ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅವಳ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಅವಳಮಕ್ಕಳು ದೂರಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ವೈರಿಗಳ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

6ಚೀ ೕನಿನಮಗಳ ೌಂದಯರ್ವುಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ.
ಅವಳ ಾಜಕು ಾರರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಜಿಂಕೆಯಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ಜೆರುಸಲೇಮ್ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು ಾ್ತಳೆ;
ಾನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ

* 1:4: ವೇ ಇಲ್ಲ. ಾತುಗ ಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ್ಪಗಲಿತರುಣಿ “ಹೋಗ ಾಗಿದೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ವ್ಯಥೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಅಥರ್ ಬರುತ್ತದೆ.
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ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಅವಳು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಹಳೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ

ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವೈರಿಗಳು

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಆಗ ತನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು

ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು.

ಅವಳು ಾ ಾದುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಕ್ಕರು.
8ಜೆರುಸಲೇಮ್ಮ ಾ ಾಪ ಾಡಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಭಯಂಕರ ಾಪ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ

ಅವಳು ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರ ಾದಳು. ಜನರು ಅವಳನು್ನ ಹೀನೈಸುವಂ ಾಗಿದೆ.
ದಲು ಅವಳನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಅವಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
ಅವಳು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

9ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಲಂಗಗಳುಮಲಿನ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವಳಿಗೆಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು ೕಚಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವಳ ಪತನ ವಿಸ್ಮಯ ಾರಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

“ಅ ್ಯೕ,ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆಷು್ಟ ನೋ ಾಗಿದೆ. ನೋಡು!
ನನ್ನ ಶತು್ರ ತನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.

10ಶತು್ರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದನು.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದೆಂದು
ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಕೀಯರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದನು್ನ ಅವಳು
ನೋಡಬೇ ಾಯಿತು.

11ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಬದುಕಿರುವ ಸಲು ಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

12ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವ ಜನರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನನ್ನ ನೋವಿನಂಥ ನೋವುಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?
ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ನೋವು ಇ ಾ್ನವು ಾದರೂ ಇದೆಯೇ?
ದಂಡನೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿನಂಥ ನೋವುಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?

ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿರುವನು.

13ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಸ ಾ ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14 “ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನೊಗದಂತೆ ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ.†
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ನೊಗವು ನನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಎದುರಿಸ ಾಗದ ಜನರ ಕೈಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

15ನನ್ನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರದ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಆಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ತಂದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ತರುಣ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಸಲು ಾಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ ತಂದನು.

ಯೆಹೋವನು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾ್ರ ಆಲೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕನಿ್ನಕೆಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

16 “ ಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಪತು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಅಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾ ಾ ಾರ ಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾಳುಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಶತು್ರವು ಜಯ ಾಲಿ ಾದ ಾರಣ ಅವರು ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

17ಚೀ ೕನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದಳು.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೋಬನಿಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಒಂದು ಹೊಲಸು ವಸು್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಆ ವೈರಿಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಹೊಲಸು ವಸು್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

18ಅವಳುಹೇಳಿದಳು, “ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ನನ್ನ ತರುಣತರುಣಿಯರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
19 ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರು.
ನನ್ನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು

ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.
ಅವರು ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
† 1:14: ನನ್ನ… ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ ಅಥ ಾ “ಆತನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ವೀ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”
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ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರು.

20 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡು, ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ೂೕಭೆಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಲೆ ಕೆಳ ಾದಂತೆ ಾಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಾನು ದುರಹಂ ಾರಿ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾಗೆ ಾಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಆಹುತಿ ಾದರು.

ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಾವಿತು್ತ.

21 “ ಾನು ನರ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ದಿನವನು್ನ ಬರ ಾಡು.

ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಸಿ್ಥತಿ
ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆ ಆಗಲಿ.

22 “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಎಷು್ಟ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡು.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆ

ಅವರಿಗೂ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
ಾನು ಪದೇಪದೇ ನರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.”

2
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು

1ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಮಗಳ*ಮೇಲೆಹೇಗೆ ಾ ೕರ್ಡಗಳು ಕವಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವವನು್ನ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಾದಪೀಠವೆಂಬುದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

2ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.
ಆತನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ತನ್ನ ಕೋಪದಲಿ್ಲ ಆತನುಯೆಹೂದದ
ಮಗಳ† ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು.
ಆತನುಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

3ನನ್ನ ಕೋಪದ ಭರದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

* 2:1: ಚೀ ೕನಿನಮಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು. † 2:2: ಯೆಹೂದದಮಗಳುಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗ.
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ಶತು್ರ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಆತನು ಾಕೋಬಿನಲಿ್ಲ ಉರಿದನು.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ (ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ) ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.
4ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಾಗಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಧರಿಸಿದನು:
ಆತನುಯೆಹೂದದ ಎಲ್ಲ ಆಕಷರ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

ಆತನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಸೂಸಿದನು.

ಆತನು ಅದನು್ನ ಚೀ ೕನಿನ ಗು ಾರಗಳಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು.

5ಆತನು ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವಿನಂ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.

ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.
ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಶೋಕವನು್ನ ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗು ಾರವನು್ನ
ಒಂದು ತೋಟ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಜನರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಹೋತ್ಸವಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ವೈರಿಗಳುಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರುಉತ್ಸವದ ದಿನದಂತೆ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.

8ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಅಳತೆ ಾರದಿಂದ ಒಡೆಯಬೇ ಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಗುರುತು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಶನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ೌಳಿಗೋಡೆಗಳುಮತು್ತ ಗೋಪುರಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.

9ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಹೋಗಿವೆ.
ಆತನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವಳ ಾಜನು ಮತು್ತ ಾಜಕು ಾರರು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ದಶರ್ನಗಳೂಇಲ್ಲ.

10ಚೀ ೕನಿನ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದಮೇಲೆ
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ೌನ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು

ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತರುಣಿಯರು

ದುಃಖದಿಂದ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

11 ಕಂಬನಿ ಸುರಿದು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಕರುಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚೆಲ್ಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ವಿ ಾಶದಿಂದ ನನಗೆ ಹೀ ಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಶಿಶುಗಳುಮೂಛೆರ್ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ (ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ)ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
12ಆಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರನು್ನ,

“ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಎಲಿ್ಲದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಅಸುನೀಗು ಾಗ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಯಂದಿರಮಡಿಲಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ರಣಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
13ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳಲಿ?

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?
ನೀನು ಎಂಥವಳೆಂದು ಹೇಳಲಿ?

ನನ್ನ ಚೀ ೕನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶವು ಾಗರದಷು್ಟ ಅ ಾರ.
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡ ಾರರು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

14ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿನ ಾಗಿ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರ ದಶರ್ನಗಳು ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ಹುಸಿನುಡಿಗ ಾಗಿವೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಸು ಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ ಸಂದೇಶಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವು.

15ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಹಿಡಿದುಹೋಗುವ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಪ ಾಸ್ಯದಿಂದ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ ಾ್ತರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರು ಸಿಳು್ಳ ಾಕು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

“ಜನರಿಂದ ‘ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರ ನಗರ’
‘ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಸಂತೋಷ’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಇದೇ ನಗರವೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

16ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ಾಯಿ ತೆರೆದು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತರೆ.

“ ಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನುಂಗಿದೆವು!
ನಿಜ ಾಗಿ ಾವುಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾವು ಕಂಡೆವು”
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ಎಂದು ಅವರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

17ಯೆಹೋವನು ಾನು ನಿ ೕಜಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಾನು ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಾ್ದನೆ.

18ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಗೋಡೆಯೇ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡು.

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹಗಲಿರುಳು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಾಮ ಸಿಗುವುದು ಬೇಡ.

19 ಾತಿ್ರಯ ಒಂದೊಂದುಜಾವದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವುನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಬಿಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ರಣಉಳಿಯಲಿಎಂದು ಆತನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

20ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನೀನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲ ಾಡಿದು್ದ ಾರಿಗೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಏನು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವುಹೆತ್ತಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವು ಾಲನೆ ಾಲನೆ ಾಡಿದಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಬೇಕೇ?

ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾಜಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ?
21ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು

ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಯುವತಿಯರುಮತು್ತ ಯುವಕರು

ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಪಬಂದ ದಿನ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟೆ್ಟ;

ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ.

22ಭೀತಿಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾಕಿಸಲಹಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

3
ಸಂಕಟದ ಅಥರ್

1ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರ ದಂಡದಿಂದ
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ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವವನು ಾನೇ!
2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲದ

ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದನು.

ಆತನು ಇಡೀ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
4ಆತನು ನನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಕಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.
5ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಠೋರತೆಯಿಂದಲೂ

ಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ಸುತು್ತವರಿದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
6ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತಿ್ತರುವವರಂತೆ

ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಗದಂತೆ ಾಡಿದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾದ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದನು.
8 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
9ಆತನು ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಾದಿಯನು್ನ ಡೊಂಕುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10ನನ್ನ ಾಲಿಗಂತೂಯೆಹೋವನು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕರಡಿಯಂತೆಯೂ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.
11ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾರಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

12ಆತನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು.

13ಆತನು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ
ತನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು.

14ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

15ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಈ ವಿಷವನು್ನ (ಶಿ ಯನು್ನ) ಕೊಟ್ಟನು.
ಕಹಿ ಾದ ಈ ಾನೀಯದಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದನು.

16ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನುರುಜುಗಲ್ಲನು್ನ ಮುಕಿ್ಕಸಿ ನನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ ಾಕಿ ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.

17ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟನು.

18 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ
ಎಂಬ ನಿರೀ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೊಂಡೆನು.

19ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕಹಿ ವಿಷದಂತಿದೆ.

20ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತುಂ ಾ ವ್ಯಸನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

21ಆದರೆ ಾನು ಬೇರೊಂದನು್ನ ೕಚಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗುವೆನು.
ಾನು ೕಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ:

22ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಕರುಣೆಗೂ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
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ಆತನ ದಯೆಗೆಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
23ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂಆತನು ಅದನು್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯವಂತನು ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತನು!
24 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಾಲು;

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

25ಯೆಹೋವನು ತನ ಾಗಿ ಾಯುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

26ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ
ೌನದಿಂದ ಾಯುವುದುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

27 ೌವನದಲೆ್ಲೕ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೊರುವುದುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

28ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಅವನಮೇಲೆ ಾಕು ಾಗ ಅವನು ೌನ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

29ಅವನು ದೀನತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

30ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಒಡ್ಡಬೇಕು.
ಅವನು ತನಗೆ ಜನರಿಂ ಾಗುವ ಗೇಲಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

31ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು.

32ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸು ಾಗ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಕನಿಕರಗಳಿಂದಲೇ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

33 ಾನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕೆಂಬುದುಯೆಹೋವನ ಬಯಕೆಯೇನಲ್ಲ.
ಾನು ಜನರನು್ನ ವ್ಯಸನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

34ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಈ ಲೋಕದ ಕೈದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ
ಾಕಿ ತುಳಿಯುವುದನು್ನ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

35ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದನು್ನ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಾಡು ಾ್ತರೆ.
36 ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರೆಯದಂತೆ ಾಡುವುದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
37 ಾರೇ ಆಗಲಿ ಾವುಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸದ ಹೊರತು ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ

ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
39ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ

ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗು ಾಗ ದೂರು ಹೇಳಕೂಡದು.
40 ಾವು ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

ಬಳಿಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗೋಣ.
41ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ

ಕೈಗಳನೂ್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿ ೕಣ.
42 “ ಾವು ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ.
43ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ!
44ನೀನು ನಿನಗೆ ೕಡಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು

ನಮ್ಮ ಾವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾರದಂತೆ ಾಡಿದೆ.
45ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕಸದಂತೆಯೂ

ಹೊಲಸಿನಂತೆಯೂ ಾಡಿದೆ.
46ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
47 ಾವು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾವು ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ.
ನಮಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋ ಾಗಿದೆ!

ಾವುಮುರಿದುಹೋದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ!”
48ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊರೆಗಳಂತೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!

ನನ್ನ ಜನರು ಾಶ ಾದ ಾರಣ ಾನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
49ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸತತ ಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!

ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು!
50ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ

ನೀನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡುವತನಕ ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು!
ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವತನಕ

ಾನು ಗೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
51ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ

ಾನು ನೋಡು ಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
52ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ವೈರಿಗ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಪ ಯಂತೆ ಬೇಟೆ ಾಡಿದರು.
53ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಅವರು ನನಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿದರು.
54ನೀರು ನನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಏರಿತು.

“ ಾನು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
55ಯೆಹೋವನೇ, ಗುಂಡಿಯ ತಳದಿಂದ

ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
56ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

57 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ, ನೀನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು,
“ಭಯಪಡದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

58ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

59ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾಗಿರುವ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ.
ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡು.

60ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡು.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ನೋಡು.

61ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನನ ಾಡುವ ಗೇಲಿ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು.

62ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳು
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ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿವೆ.
63ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು!
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ!

64ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು!
ಅವರು ಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

65ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸು!
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು!

66 ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು! ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು!
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರನು್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿ ಾಕು!

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ರಮಣ

1ನೋಡು, ಬಂ ಾರವು ಹೇಗೆ ಕ ಾ್ಪಗಿದೆ.
ನೋಡು, ಶುದ್ಧಬಂ ಾರವು ಹೇಗೆ ಬದ ಾಗಿದೆ.

ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.
ಅವುಪ್ರತಿ ಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.

2ಚೀ ೕನಿನ ಜನರು ಬಂ ಾರದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕುಂ ಾರನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನ ಹಳೆಯ
ಮಡಕೆಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

3 ಾಡು ಾಯಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನರಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಗಳಿಂದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನ ಾದರೋ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಉಷ್ಟ ್ರಪ ಯಂತೆ ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

4ಎಳೆಕೂಸಿನ ಾಲಿಗೆಯು
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಎಳೆಯಮಕ್ಕಳು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಾರೂ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

5ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದ ಜನರು
ಈಗ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಸುಂದರ ಾದ ಕೆಂಪುಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಜನರು
ಈಗ ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನ ಜನರ ಾಪವು ಬಹಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರ ಾಪವು ಸೊದೋಮ್ಪಟ್ಟಣದ ಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ.

ಸೊದೋಮ್ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅದು ಾಶ ಾದದು್ದ ಾವ ಾನವನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

7ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಳು ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ದೇಹಗಳುಹವಳದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳು ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಿದ್ದವು.

8ಆದರೆಈಗ ಅವರಮುಖಗಳು ಕಪು ್ಪ ಹೊಗೆಗಿಂತಲೂ ಕ ಾ್ಪಗಿವೆ.
ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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ಅವರ ಚಮರ್ವುಅವರಮೂಳೆಗಳಮೇಲೆ ಸುಕು ್ಕಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವುಮರದಂ ಾಗಿದೆ.

9ಬರ ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರಿಗಿಂತಲೂ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಾವೇ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದ ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ನರ ಾಡಿದರು.
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗದೆ ಅವರು ಸತು್ತ ಹೋದರು.

10ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

ಆಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಾಯಂದಿರಿಗೇ ಆ ಾರ ಾದರು.
ನನ್ನ ಜನರು ಾಶಗೊಂ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.

ಆತನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಚೀ ೕನಿನ ಅಡಿ ಾಯಗಳವರೆಗೂ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

12ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಭೂಲೋಕದ ಾಜರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳು
ಬಂದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

13ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಾಜಕರು
ಕುರುಡರಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.

ಅವರು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹೊಲ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

15 “ತೊಲಗಿಹೋಗಿ! ತೊಲಗಿಹೋಗಿ!
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

ಆ ಜನರು ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು,

“ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.

ಅವರ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಆತನು ಾಜಕರನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆತನುಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
17ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬದವು.

ಆದರೆ ಾವ ಸ ಾಯವೂಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದೇನೋ ಎಂದು ಕೋವರದಲಿ್ಲ ನೋಡುತ್ತಲೇ

ಇದೆ್ದವು,
ಆದರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗವೂಬರಲಿಲ್ಲ.

18ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ಬೇಟೆ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
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ಾವು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.

ನಮ್ಮ ಾಲವುಮುಗಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯು ಬಂದಿತು!
19ನಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುವ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡರು.
20ನಮಗೆ ಾಜನು ಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ನಮಗೆಉಸಿರಿನಷೆ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಜನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. “ ಾವು ಅವನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ.

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಂದ ಸಂರ ಸುವನು”
ಎಂದು ಾವು ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.

21ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ.
ಊಚ್ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ.

ಆದರೆ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ,ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ಾತೆ್ರಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಬರುವುದು.
ನೀವು ಆ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯು ಾಗ

ಮತೆ್ತೕರಿದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬೆತ್ತಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
22ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ ಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಂಡನೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಯಿತು.

ಮತೆ್ತ ನೀನು ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು.

5
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಮ ಾಗಿರುವ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೋಡು.

2ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಾ ಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

3 ಾವು ಅ ಾಥ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಗಳಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

4 ಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನೂ್ನ ಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ೌದೆಗೂ ಸಹ ಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.

5ಮರಣದವರೆಗೂ ಾವು ಹಿಂದಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನೆ್ನೕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

6 ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟನೊಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಅಸಿ್ಸೕರಿ ಾದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.

7ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾವುಈಗ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

8ಗು ಾಮರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ಅವರಿಂದ ರ ಸ ಾರರು.

9ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಊರಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
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10ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ ಬಿಸಿ ಾಗಿದೆ.
ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜ್ವರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.

11ಚೀ ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

12ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಾಜಕು ಾರರನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13ನಮ್ಮಯುವಕರನು್ನ ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಬೀಸುವವರ ಾ್ನಗಿ ವೈರಿಗಳು ಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮಯುವಕರು
ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸದಿಂದಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯುವಕರು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ.

15ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವೇಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ನತರ್ನದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಗೋ ಾಟವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

16ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.
ಾವು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗಿವೆ.

17ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳುಎಡಬಿಡದೆ ನೋಯುತಿ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣದಂ ಾಗಿವೆ.

18ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ.
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ನರಿಗಳು ಓ ಾಡುತ್ತವೆ.

19ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಜಸಿಂ ಾಸನವು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೀಘರ್ ಾಲದವರೆಗೆ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವುದೇಕೆ?

21ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡಿಕೋ.
ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರ ಾಡು.

22ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವಿ ಾ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.
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ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

1-3 ಾನು ಾಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬೂಜಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ. ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಾನು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ಾಶ ತೆರೆದಿರುವದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ನನಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಇದು ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆ
ದಿವಸದ ಾ್ಲಯಿತು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆ
ತಿಂಗಳಿನಐದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆಬಂದಿತು. ಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವನು ಪರವಶ ಾದನು.
ಯೆಹೋವನ ರಥ— ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನ

4 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಬರುವದನು್ನ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ ಾದ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಬಿರು ಾಳಿ ಡನೆ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ೕಡವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಜಬಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
ೕಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಬೆಂಕಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದಲೋಹದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಏನನೊ್ನ ಕಂಡೆನು.

5ಆ ೕಡದೊಳಗೆಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹೋಲುವ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. 6ಆ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳೂ ಾಲು ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7ಅವುಗಳ ಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಾದಗಳು
ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳಗಿದ ಾಮ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 8 ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ
ಾಲು ್ಕ ಾಶ್ವಗರ್ಳಲಿ್ಲನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ತೋಳುಗಳೂ ಕೈಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ
ಮುಖಗಳೂ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು; 9 ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಾಕಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು
ಚಲಿಸು ಾಗ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಿದ್ದ ಕಡಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋದವು.

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

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

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

18 ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚು ಎತ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಭ ಾನಕ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚುಗಳ
ತುಂಬ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.

19ಚಕ್ರಗಳು ಜೀವಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಜೀವಿಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಡೆಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಜೀವಿಗಳು
ಹೋದವು. ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿದವು. ಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ
ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲತು್ತ. 21 ಹೀಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸಿ ಾಗ ಚಕ್ರಗಳು ಚಲಿಸಿದವು. ಜೀವಿಗಳು ನಿಂ ಾಗ
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ಚಕ್ರಗಳೂ ನಿಂತವು. ಜೀವಿಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ, ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದವು; ಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

22 ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಒಂದು ಗುಮಟದಂತಿರುವ ವಸು್ತವು
ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದು ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಬೋಗುಣಿಯಂತಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ ಸಬಚ್ಫ ಾಗಿತು್ತ.
23 ಈ ಬೋಗುಣಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು
ಮತೊ್ತಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ ಾಕುತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮತೆ್ತರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅದರ ದೇಹವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

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

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

2
ಯೆಹೋವನುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದು್ದ

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

ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು. ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3 ಆತನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎದಿ್ದದ್ದರು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಷೊ್ಟೕವೇಳೆ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇ ಾ್ದರೆ. 4 ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರೂ ಂಡರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 5ಜನರು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಕೇಳದಿರಬಹುದು: ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ನೀನು
ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಮತು್ತ ಅವರು
ಹೇಳುವ ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಒತು್ತವಂತೆಯೂ
ನೀನು ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂ ಅದು ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅವ ಾಡುವ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು. 7 ಅವರು ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳದಿರಲಿ, ಾನು

ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು.
8 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ದಂಗೆಕೋರ ಾದ ಆ ಜನರಂತೆ

ನೀನೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಯಿತೆರೆದು ತಿನು್ನ.”
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9 ಆಗ ಾನು ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಕೈ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಹಿಡುಕೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಾತುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಾ ಾ ತರದ ಪ್ರ ಾಪಗಳು, ನರ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ
ಗೋ ಾಟಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

3
1 ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
2ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಾ ಳಗೆ ಾಕಿದನು. 3ಆಗ

ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ನುಂಗು.
ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಲಿ.”
ಆಗ ಾನುಆಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದೆನು. ಅದುನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಜೇನುತುಪ್ಪದಸಿಹಿಯಂತೆರುಚಿ ಾಗಿತು್ತ.
4 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 5 ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಾಷೆಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪರದೇಶಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ

ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಅಥ ಾ
ಾ ಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಾದ ಅಥ ಾ ಪದಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಅನೇಕ

ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. 7 ಆದರೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಂಡತನವಿರುವದು. ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು.
ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 8 ಅವರು ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಗೂ ಅವರಂತೆ ಂಡತನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 9 ವಜ್ರವು ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲಗಿಂತ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ವಸು್ತ. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅವರ ತಲೆಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದು. ಆ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ.”

10 ದೇವರು ನನಗೆ ಮತೆ್ತೕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತನು್ನ
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸಬಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವರು ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳದಿರಲಿ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.

12 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಮೇಲೇರಿ ಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಗುಡುಗುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ
ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ ಎಂಬ ಾಣಿ ಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 13ಅದು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿ ಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಚಕ್ರಗಳ ಸಪ್ಪಳ. 14 ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಾನು ಆಗ ದುಃಖಗೊಂಡು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತತ್ತರಗೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 15 ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತೇಲ್ ಆಬೀಬ್ ನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಮಧೆ್ಯ ಾನು ಏಳು ದಿವಸ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ
16ಏಳುದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ,ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವುನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

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

ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡಲುಹೇಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಮನುಷ ್ಯನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲುನಿ ಾಕರಿಸಿದರೆ,
ಅವನು ಾಪ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾಯುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

20 “ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತೊರೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅವನ ಾದಿಗೆ
ತಡೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಅವನು ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಅವನು ಾಯುವನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದಅವನು ತನ್ನ ಾಪದನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವನು. ಆದರೆಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನ
ಹೊಣೆ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

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

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

23 ಾನೆದು್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಂಡ ಮಹಿಮೆಯಂತಿದ್ದ
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ಾನು ನನ್ನಮುಖವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. 24ಆಗ
ಆತ್ಮವುನನೊ್ನಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾನು ಾಲೂರಿನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು. ಬಳಿಕಆತನುನನಗೆ, “ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕದವನು್ನ ಾಕಿಕೊ. 25 ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಸಬಜನರು ಹಗ್ಗ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟು್ಟವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಜನರಮಧ್ಯದಿಂದಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಾಡುವರು.
26 ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಸೇದಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿನಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಆಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು ಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ವತಿರ್ಸುವರು. 27 ಆದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾತ ಾಡ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕಿವಿಗೊಡುವರು; ಕೆಲವರು ಕಿವಿಗೊಡರು; ಾಕೆಂದರೆಅವರು ಾ ಾಗಲೂನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಕುರಿತು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ, ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಚಿತ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೊರೆ. 2ಆಮೇಲೆ, ನೀನೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದವನಂತೆ ನಟನೆ ಾಡು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ನೀನು ಅದಕೆ್ಕ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು. ನಗರದ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ತನಕ ಒಂದು
ರಸೆ್ತಯನು್ನ ತ ಾರಿಸು. ಒಂದು ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ ಯಂತ್ರವನು್ನ ತಂದು ಸೈನ್ಯದ ಾಳೆಯಗಳನು್ನ ನಗರದ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಿರ್ಸು. 3ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಬಿ್ಬಣದ ರೊಟಿ್ಟ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ ಇಡು. ಅದು
ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗೋಡೆಯಂತಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವಿ. ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡುವಿ.
ಾಕೆಂದರೆ, ಶೀಬ್ರದಲೆ್ಲೕ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ.
4“ಆಮೇಲೆನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲಮಲಗಿಕೊಂಡುಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರದೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲ

ಮೇಲೆ ಾಕು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲಮಲಗಿರುವಷು್ಟ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರದೋಷಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ.
5 ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿಇಸೆ್ರೕಲರುಎಷು್ಟ ಾಲಶಿ ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಒಂದುದಿವಸವುಒಂದು
ವಷರ್ದಂತಿರುವುದು.
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6 “ಅನಂತರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ಾರಿ ನೀನು
ಯೆಹೂದದದೋಷಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿವಸಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ. ಒಂದುದಿವಸವುಒಂದುವಷರ್ಕೆ್ಕ ಸ ಾನ.
ಯೆಹೂದವುಎಷು್ಟ ಾಲ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು.”

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

9 ದೇವರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಲು ಾಳುಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ
ಗೋಧಿ, ಾಲಿರ್, ಅಲಸಂದೆ, ಾವೆ, ಕಡಲೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹಿಟು್ಟ
ಾಡು. ಈ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದಿ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡು. ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ

ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಅದನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವೆ. 10 ನೀನು ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ ಎಂಟು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವೆ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 11ನೀನು ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರು ಲೋಟ
ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
12ನೀನು ಾಲಿರ್ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ತಿನು್ನವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಒಣಗಿದ ಮನುಷ ್ಯನ ಮಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.” 13ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆಂದು
ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅ ್ಯೕ,ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಎಂದೂಅಶುದ್ಧ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಿಯೇಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡು ಾ್ರಣಿಯುಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ತಿಂದದಿ್ದಲ್ಲ. ಾಲ್ಯ ಾ್ರಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಪಯರ್ಂತ ಅಶುದ್ಧ ಆ ಾರ

ತಿಂದಿಲ್ಲ;ಅಂತಹ ಾಂಸವೂನನ್ನ ಾ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.”
15 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಸರಿ! ಾ ಾದರೆ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಮಲದ

ಬದ ಾಗಿ ದನದ ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
16ಬಳಿಕದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆರೊಟಿ್ಟಯಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

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

5
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಚದುರಿಹೋಗುವ ಸೂಚನೆ

1-2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಾಲ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಧಿಯ
ನಂತರ ಾಡಬೇಕು. ನೀನು ೌರಕನ ಹರಿತ ಾದ ೌರಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸು. ಕೂದಲನು್ನ ಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿಅದನು್ನ ತೂಕ ಾಡು. ಆಕೂದಲುಗಳನು್ನ
ಮೂರು ಾ ಾಗಿ ಾಡು. ಅದರ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ನೀನು ಚಿತಿ್ರಸಿದ್ದ ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕು. ಆ
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು, ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ೌರಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು. ಕೆಲವು ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಾಯು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಉಳಿದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಬಿಡು. ಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ.
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ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಅವರನು್ನ ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿ ಬಿಡುವೆನು.
3 ಆದರೆ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಡು. ಾನು
ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಗುರು ಾಗಿದೆ. 4ಬಳಿಕ ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹಬಿ್ಬ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದು.”
5 ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಆ ಇಟಿ್ಟಗೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚಿತ್ರ.
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಿವೆ. 6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಬಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.”
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬೇರೆ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 9 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಾಡಿಲ್ಲದ, ಮುಂದೆಂದೂ ಾಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಹಸಿವೆ ಾಳ ಾರದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಬಳಿಸುವರು ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೆ್ನ ತಿನು್ನವರು. ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರನು್ನ ಾನು ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ! ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಮತು್ತ ಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವಿ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಕನಿಕರತೋರಿಸದೆ ಶಿ ಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಯೆಯಿರದು. 12 ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ ಒಂದು
ಾಗ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಾಯುವರು. ಮೂರರಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. ಅನಂತರ ಾನು ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಉಳಿದವರನು್ನ
ಬಹುದೂರದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. 13 ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಶಮನ ಾಗುವುದು. ಾನು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಬಳಸಿ ತೃಪ್ತ ಾಗುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿ ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
14 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ಕಲು್ಲಗಳ
ಾಶಿ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿ. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು. 15 ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿಯೂ
ಭ ೕ ಾ್ಪದಕ ಾರಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ. ಾನು ನನ್ನ ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಾಗ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಬರ ಾಲವೆಂಬ ಮರಣಕರ ಾದ
ಮತು್ತ ಾಶಕರ ಾದ ಾಣಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮದಮೇಲೆ ಾಮವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆ ಾರಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17 ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರ ಾಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವು ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋಗಗಳನು್ನ, ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.”

6
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ
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1 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡು. ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: 3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಪವರ್ತಗಳೇ,ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ
ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ವೈರಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 4 ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು. ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿ ಾಡುವೆನು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಾಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುವೆನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾಸ ಾಡುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು
ನಡೆಯುವವು; ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿಗ ಾಗುವವು; ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವವು. ನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳುಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಾ ಾಗಿಹೋಗುವವು;ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳುಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಶ ಾಗುವವು.
ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸರು. ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು. ನೀವು
ಾಡಿಕೊಂಡವಿಗ್ರಹಗಳುಅಳಿದುಹೋಗುವವು. 7ಜನರು ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಬೀಳುವರು. ಆಗ

ನೀನು, ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.’ ”
8 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರು ಾಗ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಉಳಿದವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ
ಹೃದಯವನು್ನ ಾನು ಜಜಿ್ಜದೆನು. ಾವು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ದೆಬಷೀಸುವರು.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಿ್ನದ ದೂರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋದರು. ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಪುರುಷನ ಸಂಗಡ ಓಡುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರು
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 10 ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವಿತೆ್ತಂದು
ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”

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

7
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀಡು.
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“ಅಂತ್ಯ,
ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು.
ಇಡೀ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿಹೋಗುವದು.

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

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

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

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

ನಡೆಯುವವು. 6 ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುವದು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು, ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಆನಂದ ಬೋಷಗಳ ಬದಲು ಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 8 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ದುಷಿ ್ಕ ್ರಯೆಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಸೇಡನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೆನು. ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಾತನುಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
10 “ಆ ಶಿ ಯ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಆಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆಯು ಅರಳಿದೆ. ದುರಹಂ ಾರವು
ಗು್ಗ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. 11 ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಹಿಂಸೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೋ ಾಗಿದೆ. ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಐಶಬಯರ್ದಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಪ್ರಮುಖ ಾದವರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

12“ಆಶಿ ಯಸಮಯವುಬಂತು. ಆದಿವಸವುಇಲಿ್ಲಯೇಇದೆ. ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಜನರು
ಸಂತೋಷಪಡಕೂಡದು. ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರುವವರು ಾರುವದಕೆ್ಕ ದುಃಖಿಸಕೂಡದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಭಯಂಕರ ಶಿ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. 13 ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಾರಿದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಈ
ದಶರ್ನವು ಎ ಾ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿದೆ. ಇದು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 “ಅವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಧಿದುವರು. ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ತ ಾ ಾಗುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಖಡ್ಗ ಾರಿ ಾದ ವೈರಿಯು ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿ ಾ್ದನೆ. ರೋಗ ಮತು್ತ ಹಸಿವೆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿವೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊರಗೆ ಹೊಲದ ಬಳಿ ಹೋದರೆ
ವೈರಿಸೈನಿಕನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೇ ಉಳಿದರೆ ರೋಗ ಮತು್ತ ಹಸಿವೆಯು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವು.

16 “ಆದರೂ ಕೆಲವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಓಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಿತ ಾಗುವರು. ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ
ಮೂಲುಗುವರು, ಅಳುವರು. 17 ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವಷು್ಟ ದುಃಖ ಮತು್ತ ಆ ಾಸ ಅವರಲಿ್ಲದೆ.
ಅವರ ಾಲುಗಳು ನೀರಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. 18 ಅವರು ಶೋಕಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.
ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಯು ಾಣಿಸುವುದು. ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
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ಬೋಳಿಸುವರು. 19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಗೆ ಬಿ ಾಡುವರು, ಅವರು ಬಂ ಾರದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ನೋಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವರನು್ನ ರ ಸ ಾರವು. ಅವು ಅವರ ಹಸಿವನು್ನ ನೀಗಿಸ ಾರವು
ಅಥ ಾ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸ ಾರವು. ಜನರು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವು ಾಡಿದವು.

20 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಅಲಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದರು.
ಅವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೊಳ ಾದಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 21 ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವರ
ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ಲೂಟಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾನು ಅವ ಾಶಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ
ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡುವರು. 22 ಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಪರದೇಶಿಯರು

ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುವರು. ದರೋಡೆಕೋರರು ಅದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದಕೆ್ಕ
ಅಪ ಾನ ಾಡುವರು.

23 “ಸೆರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡು. ದೇಶವು ಕೊಲೆಯ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯು ತುಂಬಿದೆ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತೀ ದುಷ್ಟ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು; ಅವರ ಆ ಾಧನೆಯ
ಸ್ಥಳಗಳು ಅಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು.

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

8
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು

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

5 ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ವಿಗ್ರಹವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾ್ವರದ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
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6 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಆಲಯದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ

ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಬಳಿಕ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗಳದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಂದನು. ಾನು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನು್ನ

ಕಂಡೆನು. 8ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಗೋಡೆಯ ರಂಧ್ರವನು್ನ ಅಗೆದು ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಗೆದೆನು. ಆಗ ಾಗಿಲೊಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು.

9ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಾನು ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.

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

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

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

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

9
ದೇವರ ಸಂದೇಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ

1 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು: “ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ದಂಡಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವವರೇ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಶದ ಆಯುಧವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.” 2 ಆಗ ಆರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲಿನ
ಾ್ವರದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾರ ಾಸ್ತ ್ರವಿತು್ತ.
ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನ ಾ ಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ
ಚೀಲವಿತು್ತ. ಅವರು ಆಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
3 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಾನು ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿದ್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಏರಿ
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ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಲೇಖಕನ
ಾ ಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪುರುಷನನು್ನ ಕರೆಯಿತು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನರ ಾಡುತಿ್ತರುವವರ ಮತು್ತ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡುತಿ್ತರುವವರ
ಹಣೆಯಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗುರುತನಿ್ನಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5-6 ಬಳಿಕ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದವರಿಗೆ, “ ದಲನೆಯವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಶಪಡಿಸಿರಿ. ಾವ ಮರುಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಕನಿಕರವ ಾ್ನಗಲಿ ತೋರದೆ
ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ. ಆದರೆ ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಾರನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಆಲಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮೂಲಕ
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

7 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿರಿ. ಆಲಯದ ಅಂಗಳವನು್ನ
ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಈಗ ಹೊರಡಿ.” ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.

8ಅವರುಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಾಗ ಾನೊಬ್ಬನೇಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಾನು ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ಅ ್ಯೕ,
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾಗ
ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನೀನು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಜನರ ದೋಷವು ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. ಈ ನಗರವು ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು
ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥದ್ದನು್ನ ಅವನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 10 ಅವರಿಗೆ ಾನು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾವೇ ಇದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಹೊಂದಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಶಿ ಯನೆ್ನ ಾನು ಕೊಡುತಿ್ತರುವುದು.”

11 ಆಗ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕನ ಾ ಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದವನು, “ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದಮೇರೆಗೆ ಾನು ಾಡಿದೆ”ಅಂದನು.

10
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

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

ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರಲು ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. 3 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ಆಲಯದ ದ ಣಕೆ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳವು
ೕಡದಿಂದತುಂಬಿತು್ತ. 4ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಕೆರೂಬಿದೂತರಮೇಲಿನಿಂದಹೊರಟುಆಲಯದ

ಹೊಸಿ್ತಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ೕಡವು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ
ಪ್ರ ಾಶವು ಇಡೀ ಅಂಗಳವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 5 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವು ಹೊರಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದ ತನಕ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ತುಂ ಾ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಶಬ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು
ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆಗುವ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.
6 ಾರುಮಡಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ದೇವರು, “ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ, ಚಕ್ರಗಳ ಮಧೆ್ಯ

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 7 ಕೆರೂಬಿದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವರ ಮಧೆ್ಯಯಿದ್ದ
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ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಗೆ ಸುರಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು.
8 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೆಳಗೆಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಕೈಗಳಿದ್ದವು.

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

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

18ಆಗಆಲಯದಹೊಸಿ್ತಲಿನಮೇಲಿನಿಂದಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಎದು್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ನಿಂತಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 19 ಕೆರೂಬಿದೂತರು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಾರಿದವು. ಅವು ಆಲಯವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಚಕ್ರಗಳು ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಹೋದವು. ಅವುಯೆಹೋವ ಾಲಯದ
ಪೂವರ್ದ ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಮಹಿಮೆಯು ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಇತು್ತ.

20 ಆಗ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ನನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಂಡ
ಜೀವಿಗಳುಕೆರೂಬಿದೂತರೇಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 21ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾಲು ್ಕಮುಖಗಳೂ, ಾಲು ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಗಳಂತಿದ್ದ ಕೈಗಳೂ ಇದ್ದವು. 22 ಾನು ಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳಂತೆಯೇ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ನೇರ ಾಗಿ
ಮುಂದೆ ಾಗಿದವು.

11
ಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು

1ಆಗಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನಯೆಹೋವ ಾಲಯದಪೂವರ್ದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು. ಾಗಿಲಿನಪ್ರವೇಶ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಪ್ಪತೆದುಮಂದಿಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಅಜೂ್ಜರನಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯನನು್ನ,
ಬೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

2 ಆದ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಕೆಡುಕಿನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನೀಡುವವರೂ ಇವರೇ. 3 ‘ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವ ಅಗತ್ಯ ಈಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣವು ಮಡಕೆಯಂತಿದೆ ಮತು್ತ ಾವು ಾಂಸದಂತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 4ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕು. ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೈವ ಾಣಿ ನುಡಿ.”

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕ. ನೀನು ಏನೂ ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 6 ನೀನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿರುತಿ್ತೕ. ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುತಿ್ತೕ. 7 ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಹೆಣಗಳು ಾಂಸದಂತಿವೆ. ನಗರವು ಮಡಕೆಯಂತಿದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 8 ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
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ಭಯಪಡುವವ ಾದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವೆನು. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿರುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.’ ”

9ದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ನಗರದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರದೇಶಿಯರಿಗೆ
ವಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 10ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 11 ೌದು,
ಈ ಸ್ಥಳವು ಬೇಯಿಸುವ ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ನೀವು ಆ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಾಂಸ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಶಿ ಸುವೆನು. 12ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ನನ್ನ
ಆ ಗೆ ನೀವು ಅವಿಧೇಯ ಾದಿರಿ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರಲು ನೀವು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ.”

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

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

ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
16“ಆದ್ದರಿಂದಜನರಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು: ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ ಾನು

ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. ಾನು ಅನೇಕ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯ ಾಗಿರುವೆನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ನೀವು ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 18 ನನ್ನ ಜನರು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗದೇಶದಲಿ್ಲರುವಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸುವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವರು. 19ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ಕಲಿ್ಲನ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮೃದು ಾದ ಹೃದಯವನಿ್ನಡುವೆನು. 20 ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರು ಾಡುವರು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.’ ”
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಜೆರುಸಲೇಮ್ ನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

21 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಹೃದಯವು ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲೇಬೇ ಾಗಿದೆ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 22ಆಗಕೆರೂಬಿದೂತರು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನಚಾಚಿಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾರಿಹೋದರು. ಚಕ್ರಗಳು ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಹೋದವು. ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ. 23ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 24ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ತಂದಿತು.
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾನು ಬಂದೆನು. ದೇ ಾ ಾತ್ಮವು ಕೊಟ್ಟ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಬಳಿಕ, ಾನು ಕಂಡ ಆ ದಶರ್ನವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 25ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ,ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆನು.

12
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ದಂಗೆಕೋರರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುತಿ್ತೕ. ಅವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ; ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ
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ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ನಟಿಸು. ನೀನು ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಲಿ.
ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು
ಾವು ದಂಗೆಕೋರರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4 “ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನೀನು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ
ನಟನೆ ಾಡು. 5 ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನುಸುಳಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. 6 ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚೀಲವನು್ನ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ನಡಿ. ನೀನು ನೆಲವನು್ನ
ನೋಡ ಾಗದಂತೆನಿನ್ನಮುಖವನು್ನಮುಚಿ್ಚಕೋ. ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಡು ಾಗಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”
7ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಸೆರೆ ಾಳಿನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಚೀಲಗಳನು್ನ ತಂದು

ಹೊರಗಿಟೆ್ಟನು. ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ, ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಹೊತು್ತ ಹೊರಟೆನು. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾನೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.

8ಮರುದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವುನನಗೆಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆಅಂದನು: 9“ನರಪುತ್ರನೇ,
ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 10 ಅವರ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಈ ಸಂದೇಶವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ. 11 ‘ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀವು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.’ 12ನಿಮ್ಮ
ಾಯಕನು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಾಡಿ ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ ಾ ಾಗುವನು. ಜನರು
ತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಾಣಿಸದು. 13 ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವನು. ಆದರೆ, ಾನು
(ಯೆಹೋವನು) ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಲೆ ಳಗೆ ಬೀಳುವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾಯುವನು. 14 ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅವನ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಮತು್ತ
ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದೊಡನೆ ಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. 15 ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದೆ್ದೕನೆಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಓಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
16 “ಆದರೆ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ, ಬರ ಾಲಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳಿಂದ

ಉಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಾವು ಹೋಗುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳ
ಕುರಿತು ಹೇಳ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಜನರು ಭಯಭೀತ ಾಗಿ ನಡುಗುವರು
17 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು

ಭೀತಿಯಲಿ್ಲರುವವನಂತೆ ನಟನೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನಡುಗಬೇಕು. ನೀರು
ಕುಡಿಯು ಾಗ ಭಯಪಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. 19ಇದನು್ನ ನೀನು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಇನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅವರು ಊಟ ಾಡು ಾಗ ಉದೆಬಗದಿಂದಿರುವರು;
ಅವರು ಕುಡಿಯು ಾಗ ಭಯದಿಂದಿರುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವು
ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ, ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ; ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.’ ”
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ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ
21ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 22 “ನರಪುತ್ರನೇ,

‘ಸಂಕಷ್ಟದದಿನಗಳುಉರುಳುತಿ್ತವೆ;
ಎ ಾ್ಲ ದಶರ್ನಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ’

ಎಂಬಈ ಾದೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?
23 “ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ಈ ಾದೆಗೆ

ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾದೆಯನು್ನ ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ
ಬದ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

‘ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ;
ಪ್ರತಿ ಂದು ದಶರ್ನವೂನೆರವೇರುವುದು.’

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

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

13
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರ ಕೂಡ
ಾತ ಾಡಿ ಇಂತೆನ್ನಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಸಂಕಟಗಳುಬರುವವು. ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

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

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

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.’ ”
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವನು. ಆತನು

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

10 “ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಾಂತಿ ಇರುವದೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ: ಜನರು ಬಲಹೀನ ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟ ಾ್ತರೆ; ಅದು ಬಲ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ ಾಡಲು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ತೆಳು ಾದ ಮಡಿ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
11 ಗೋಡೆಗೆ ಮಡಿ್ಡ ಾಡುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಮಳೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾಳಿಯು ಬಲ ಾಗಿ ಬೀಸಿ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯು ಬರುವುದು. ಆಗ ಗೋಡೆಯು
ಮುರಿದುಬೀಳುವುದು. 12 ಗೋಡೆಯು ಬಿ ಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ನೀವು ಗೋಡೆಗೆ
ಾಕಿದ ಾರೆ ಏ ಾಯಿತು?’ ” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸುವರು. 13 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೀ ಮಳೆಯು ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಶಕರ ಾದ ಆಲಿಕಲು್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 14 ನೀವು
ಗೋಡೆಗೆ ಾರೆ ಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಇಡೀ ಗೋಡೆಯನೆ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ನೆಲಸಮ
ಾಡುವೆನು. ಆ ಗೋಡೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 15 ಗೋಡೆಗೆ ಾರೆ ಬಳಿಯುವವರ ಮೇಲೂ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಾನು, ‘ಈಗ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಾರೆ ಾಕುವವರೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆನು.

16 “ಇವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾಗುವದು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರುಮತು್ತ ಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಾಂತಿಯದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

17 ದೇವರು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ನೋಡು. ಆ
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರ ಾರ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇಕು. 18 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರೇ,
ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಯಿತಿಗಳನು್ನ
ಹೊಲಿದಿರಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ
ನೀವು ತ ಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನ ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವವನು್ನ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಿರ್ ಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಆಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಳೆ್ಳಂದರೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು
ಾಯಕೂಡದ ಜನರನು್ನ ಾವಿಗೀಡು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಬಂದುಕಕೂಡದ ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಡುತಿ್ತೕರಿ.

20ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀವು ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ತೋಳುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಜನರು ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಬತಂತ್ರ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿನಿಂದ ಆ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕುವೆನು. ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ

ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವರು. ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಪ ಯು ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಅವರೂ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 13:21 1300 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 14:11

ಾ ಾಡುವರು. 21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಉರುಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

22 “ ‘ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಾತಿರ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ
ದುಃಖವನು್ನಟು ಾಡುವವು. ಒಳೆ್ಳಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ನೋವನು್ನಟು ಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆಯೂ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನೀವು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 23ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’ ”

14
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
2ಆಗಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ,ಈಜನರು
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು ತಮಗೆ ಾವೇ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಪ್ರ ಾದಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ,
ಾನೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವನನು್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಪೂಜೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವನೆ್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಅವರಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ’

6 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ. ಆ ಭಯಂಕರ ಸುಳು್ಳ ದೇವರಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ. 7 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಸಬತಃ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸುವೆನು ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಮತು್ತ ನನಿ್ನದ ತನ್ನನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ಾಪವೆಂಬ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು. 8 ಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ
ನ ಾಡುವರು. ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 9 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಡುವಷು್ಟ ಮೂಖರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾನು, ಅವನು ಎಂ ಾ ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತೋರಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸುವೆನು. ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 10 ಹೀಗೆ, ಸಲಹೆ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಒಂದೇ ಶಿ ಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ
ಾಯಕತಬವನು್ನ ತೊರೆದು ಅಲೆ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಂಗೆಕೋರತನದ ಾಗರ್ಗಳಿಂದ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ
ಜನ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.’ ” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
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ಜೆರುಸಲೇಮ್ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, 13 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನಗೆ

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

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

17ದೇವರುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ,ಅವರವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾನು ಶತು್ರಸೈನ್ಯ ಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 18ದೇವ ಾದಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ನೋಹ ಾಗಲಿ ಾನಿಯೇಲ ಾಗಲಿ ೕಬ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ.” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

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

21 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಲು ್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿರಿ. ಾನು ಆ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ, ಹಸಿವೆ, ರೋಗ
ಮತು್ತ ಕೂ್ರರಜಂತುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವೆನು. 22ಆದರೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು, ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ತರ ಾಗುವುದು. ಆ ಜನರು ಎಷು್ಟ ದುಷ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ ಸಬತಃ ನೀವೇ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ ಇಡೀ ಆಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ಅವರು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ ಾನು ಾಕೆ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು

1ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದಏನುಪ್ರ ೕಜನ? ಅದು ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವಮರಗಳಲಿ್ಲಒಂದರಂತೆಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂಅದರ
ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ. 3 ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತ ಾರಿಸಬಹುದೋ?
ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಗೂಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೂಗು ಾಕಬಹುದೋ? ಇಲ್ಲ. 4 ಅದು
ಕೇವಲಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲಿಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವುಎರಡು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಉರಿಯುವವು;ಮಧ್ಯ ಾಗವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕ ಾ್ಪ ಾಗುವುದು. ಕಟಿ್ಟಗೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಟ್ಟ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ತ ಾರಿಸಬಹುದೋ? 5 ಅದು ಸುಡುವ ದಲು ಅದರಿಂದ ಏನನೂ್ನ
ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಏನೂ ಾಡಲಿ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯು ಾಡಿನ
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ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಇಂಧನ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅದರ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ಾನು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇವುಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 7 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಒಂದು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ ಮತೊ್ತಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿ ಾಗ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 8 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

16
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ

1ಮತೆ್ತಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವುನನಗೆಬಂತು. ಆತನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2“ನರಪುತ್ರನೇ,ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅದರಅಸಹ್ಯ ಾದಆಚರಣೆಗಳಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು. ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕುರಿತುಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 3ನೀನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿನ್ನ ಇತಿ ಾಸವನು್ನ
ನೋಡು. ನೀನು ಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಅ ೕರಿಯನು, ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳು.
4 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳ ಾಳವನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಾರೂ ಇದಿ್ದಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ನೀರು ಾಕಿ ಾರೂ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಉಜಿ್ಜಲ್ಲ.
ಾರೂ ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. 5 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾರೂ ಾಕಷು್ಟ

ಮರುಕಪಡಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದ.

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

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

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

23 “ಓ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಂ ಾ ಭಯಂಕರ, ನಿನಗೆಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ!”
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು. 24 “ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ರಸೆ್ತಯ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. 25 ಪ್ರತೀ ರಸೆ್ತಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅಂ ಾ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡಿ. ನೀನು ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಗಂಡಸಿಗೂ ನೀನು ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪಿ್ತ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡೆ. 26ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೂ
ಅತೀ ಾಮುಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲ ಾರು ಸಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಾಡಿದೆ. 27 ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡೆನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವತಿರ್ಸಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. 28 ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಹೋದಿ.
ನೀನು ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನೆಂದೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡವಳಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಾ್ಯ ಾರದ ದೇಶ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ನೀನು ತೃಪಿ್ತ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

30 ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸೂಳೆಯಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುವೆ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

31 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯ ಾಗೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎತ್ತರದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪ್ರತೀ ರಸೆ್ತಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೂಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ರಸೆ್ತಯಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಟಿ್ಟಸಿರುವೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ಅವರಿಂದ
ನೀನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 32 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಪರಪುರುಷನನೆ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶಿಸುವವ ಾಗಿರುವೆ. 33ವೇಶೆ್ಯಯರು ತ ್ಮಡನೆ ಕೂಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ
ಾಡುವರು. ಆದರೆನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆನೀನೇಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಸಂಭೋಗ ಾಡಲು

ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 34 ನೀನು ಸೂಳೆಯರಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದಿರುವೆ. ಅವರು
ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.”

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

44 “ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವನು: ‘ ಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು.’ 45ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಮಗಳು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತಿರುವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರ ತರಹ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯ ಾಗಿದ್ದಳು.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯುಅ ೕರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. 46ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸ ಾಯರ್ಳು. ಆಕೆಯುನಿನ್ನಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಾಸ ಾಡಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೊದೋಮಳು. ಆಕೆ ನಿನ್ನ
ದ ಣದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಾಸಿಸಿದ್ದಳು. 47 ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟ
ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಾ ಾಯಿತು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನೀನು ಾಡಿರುವಿ. 48 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ
ಸೊದೋಮಳುಮತು್ತ ಆಕೆಯಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನೀನು ನಡಿಸಿದಷು್ಟ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಲಿಲ್ಲ.”

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

ಸ ಾಯರ್ದವರಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಾ್ಚದಭಯಂಕರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. 52 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೀನು
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀತಿವಂತರಂತೆ ತೋರು ಾ್ತರೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ
ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲೇಬೇಕು; ನೀನು ಾಚಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ
ಾಡಿರುವೆ.”
53 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ನಗರಗಳನು್ನ ಾನು
ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆ. ಆದರೆ ಾನು ತಿರುಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ
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ಕಟು್ಟವೆನು. 54 ಆಗ, ನೀನು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಆಗ
ನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ. 55 ಆಗ
ನೀನೂನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೂತಿರುಗಿಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಸೊದೋಮಳೂಆಕೆಯಸುತ್ತಲಿರುವಪಟ್ಟಣಗಳೂ,
ಸ ಾಯರ್ಳುಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು.”

56 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊದೋಮಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಗೇಲಿ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಾಗೆ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 57 ಈಗಿನಂತೆ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವು
ಹೊರಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀನು ಅದನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಈಗಎದೋಮಿನಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಪಟ್ಟಣಗಳು)
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ನೆರೆಯವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ
ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸುವರು. 58ಈಗ ನೀನು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ

ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಲು ಾಗಿ ಶಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.” ಇದು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ದೇವರ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಅಚಲ

59ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. “ನೀನು ಾಡಿರುವದನು್ನ ಾನೂ
ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ. ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ನೀನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 60 ಆದರೆ ನೀನು ಎಳೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. 61 ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯಂದಿರನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಆಗ ನೀನು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ನೀನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವಿ. 62 ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಮತು್ತ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.
63 ಹೀಗಿರಲು, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾಗ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ಾತ ಾಡಲು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಾಯಿ ತೆರೆಯ ಾಗದಂತೆ ನೀನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅವ ಾನಿತ ಾಗುವೆ.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

17
ಹದು್ದಗಳುಮತು್ತ ಾ ಾಲತೆಗಳು

1ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳುನನಗೆಬಂದವು. ಆತನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2“ನರಪುತ್ರನೇ,ಈಕಥೆಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಇದರಅಥರ್ವೇನೆಂದುಅವರನು್ನ ಕೇಳು. 3ಅವರಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು,ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ ‘ಅಗಲ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ ( ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ್)
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅನೇಕ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

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

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

ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತತು;
ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ

ನೀರವಂಜಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು.
6ಆ ಬೀಜವು ಚಿಗುರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಜಾತಿಯ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು,

ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಗರುಡದ ಕಡೆಗೆಚಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು:
ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಲತೆ ಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ,

ಎಲೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು.
7ಆಗ ಅಗಲ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಹದು್ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ ನೋಡಿತು.
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ಈಹದಿ್ದಗೆ ತುಂ ಾ ಪುಕ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು್ತ.

ಹದಿ್ದಗೆ ನೀರು ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಅದು ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

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

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

9ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಬಂದುಕಿ ಬೆಳೆಯುವುದೋ?
ಇಲ್ಲ. ದಲನೆ ಹದು್ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕಿ,

ಅದರ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು.
ಆಗ ಚಿಗುರುಗಳು ಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.

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

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

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

ಾಜ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ
11 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ

ಇದನು್ನ ಹೇಳು: ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಥರ್ವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು: ದಲಿನ
ಗರುಡ ಪ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ
ಾಜನನೂ್ನ ಅದರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

13ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಜನ ಕುಟುಂಬದವರಲೊ್ಲಬ್ಬನೊಡನೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ (ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ) ಆಧಿನ ಾಗಿರುವ ಾಗಿ ಅವನಿಂದ ( ಾಜನ
ಕುಟುಂಬದವನಿಂದ) ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಬಲಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಹ ಈ
ಒಪ್ಪಂದದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು. 14 ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವು ದೀನತೆಯಿಂದಿದು್ದ ದಂಗೆ ಏಳದೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. 15ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಾಜನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆತಿರುಗಿಬೀಳಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಅವನುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಸ ಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಬಹಳಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದದಹೊಸ ಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ
ಜಯ ಾಲಿ ಾಗುವನು ಎಂದು ಾವಿಸುವಿರೋ? ಈಹೊಸ ಾಜನು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿ ಯಿಂದ
ಾ ಾಗುವನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುವಿರೋ?”
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಈ ಹೊಸ ಾಜನು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಯುವನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ಾಜ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಯುವನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಆ ಾಜನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದನು.
17 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಾಜನನು್ನ ರ ಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದವನು್ನ ರ ಸ ಾರದು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯವು
ಕೆಸರಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳನೂ್ನ ತಡೆಗಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಾಯುವರು. 18ಆದರೆಯೆಹೂದದ ಾಜನಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
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ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನುಮತು್ತ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನಮುರಿದು ಾಕಿದನು.”
19 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಾನು ಾ ಾಗಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಅವನುಮುರಿದು ಾಕಿದನು. 20 ಾನುಅವನಿಗೆಉರುಲನೊ್ನಡು್ಡವೆನು;
ಅವನು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದನು. 21ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ

ಶೂರರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.”

22ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು.
ಆಮರದಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು.
ಅದನು್ನ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಡುವೆನು.

23ಸಬತಃ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಉನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ನೆಡುವೆನು.
ಅದು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸಿ,

ಅ ೕಬ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರ ಾಗುವುದು;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಪ ಗಳು ಾಸಿಸುವವು.

ಅದರ ಕೊಂಬೆಯನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಪ ಗಳು ಾಸಿಸುವವು.

24 “ಆಗ ಬೇರೆಮರಗಳಿಗೆ, ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವೆನೆಂತಲೂ,
ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂತಲೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.

ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ಒಣಗಿಹೋದಮರಗಳುಹಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆಯೂ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

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

18
ನೀತಿಯ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

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

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

3 ಆದರೆ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಈ
ಾದೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ನೆನಸುವದಿಲ್ಲ. 4ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಗಳು ನನ್ನವೇ. ತಂದೆಯ ಾ್ರಣವೂಮಗನ ಾ್ರಣವೂ
ನನ್ನವೇ. ಾಪ ಾಡುವವನು ಾತ್ರ ಾಯುವನು.

5 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಳುವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಜನರನು್ನ ಸರಿ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡುವನು. 6 ಆ ನೀತಿವಂತ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯುಮುಟಾ್ಟ ಾಗಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. 7ಆಒಳೆ್ಳಯಮನುಷ ್ಯನು ಜನರಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ

* 18:2: ಹೆತ್ತವರು… ಹುಳಿ ಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತವರು ಾಡಿದ ಾಪವನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವರು.
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ದುರುಪ ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಾಲ ಾಡಿದವನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಾರ
ಸೊತ್ತನೂ್ನ ದರೋಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವನು; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ
ಕೊಡುವನು; 8 ಅವನು ಾಲ ಕೊಡು ಾಗ ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯವ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೊಂದಿಗೂಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂಇರುವನು.
9 ಅವನು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ಅಂ ಾ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಬಂದುಕುವನು.

10 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ನೀತಿವಂತನ ಮಗನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ದರೋಡೆ
ಾಡುವವನೂ ಕೊಲೆ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 11 ಅವನ ತಂದೆಯು ಈ ಾಪಗಳಿಂದ

ದೂರವಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಮಗನು ಈ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿಅಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಪಿರ್ಸಿದನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕೆಟ್ಟಮಗನು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 12 ಬಡ, ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು. ಜನರ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕತೆಯ ಪ್ರ ೕಜನ ಪಡೆಯುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒತೆ್ತಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ವಸು್ತವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡದೆಇದಿ್ದರಬಹುದು. ಆಮಗನುವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿಇನೂ್ನ ಅನೇಕಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. 13ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಂದ ಾ ಾದರೂ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಅವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕ ಾ್ಡಯ ಾಗಿ ವಸೂಲು ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು
ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಬಂದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.
ಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ ಜ ಾ ಾ್ದರನು.

14 “ಇಗೋ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರಬಹುದು. ತಂದೆ ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ
ಅವನು ತಂದೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸದಿರಬಹುದು. 15ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಾರ
ಮೇಲೂ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒತೆ್ತಯಿಲ್ಲದೆ ಾಲಕೊಡುವನು. ಅವನು ಾರನೂ್ನ ದರೋಡೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಸಿದವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡುವನು; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.

17ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ನೋವು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಣವನು್ನ ಾಲಕೊಡು ಾಗ ಬಡಿ್ಡ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು. ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಈ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ತಂದೆಯ ದುಷ್ಟತನದ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಗನು ಾಳುವನು. 18 ತಂದೆಯು ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಾಗಲಿ ದರೋಡೆ ಾಡಿ ಾಗಲಿ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವನು ಾಡಿರಬಹುದು.
ಆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಾಪಗಳ ಸಲು ಾಗಿ ಾಯುವನು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಮಗನು
ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ ‘ತಂದೆಯ ಾಪಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮಗನು ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳದಿರುವದೇಕೆ?’
ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಮಗನು ಾ್ಯಯ ಾದುದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದುದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಳುವನು.
20 ಾರು ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೋ ಅವರೇಮರಣಶಿ ಹೊಂದುವರು. ತಂದೆಯ ಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ಮಗನು ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನ ಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ

ತಂದೆಯು ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನ ನೀತಿಯು ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನ
ದುಷ್ಟತ್ವವೂ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ.

21 “ಒಂದುವೇಳೆ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನು ಾನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಾ್ಯಯ ಾದುದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದುದ್ದನೂ್ನ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಾಯದೆ
ಬಂದುಕುವನು. 22ದೇವರು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾನು ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದುಕುವನು.”
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23 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನಗೆ ಾಪಿಗಳು ಾಯುವದರಲಿ್ಲ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

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

ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಯುವನು.”
25 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರ

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

29ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕ್ರಮವು ದೃಢವಲ್ಲ”
ಎಂದರು.
ಆಗ ದೇವರು “ ಾನು ದೃಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯೇ ದೃಢ ಾಗಿಲ್ಲ. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾನು

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಾಶನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ ದಂಗೆಕೋರತನದ
ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಸಬ ಾವವನೂ್ನ ನೂತನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜನರೇ, ನೀವುಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? 32ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನೀವು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

19
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳ ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತೆ

1 ದೇವರು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ನೀನು ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು:
2 “ ‘ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಏ ಾಗಿದ್ದಳು?

ಆಕೆಯು ಸಿಂಹಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಿಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗ ಡನೆ

ಮಲಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಾಕಿದಳು.
3ಮರಿಗಳಲೊ್ಲಂದು ಎದು್ದ

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

ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿತು.

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

ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅದರ ಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯನು್ನ ಾಕಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

5 “ ‘ಆ ಸಿಂಹಿಣಿಯು ತನ ಾದ ನಿ ಾಶೆಯನೂ್ನ
ತನ್ನ ಮರಿಸಿಂಹದಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ನಿರೀ ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು,
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ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

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

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

7ಅದು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು; ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿಜರ್ನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು;
ಅದು ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ದೇಶವೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಭಯಗೊಂಡವು.

8ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಕೂಡಿಬಂದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು,
ಬಲೆಹರಡಿ ಅದನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು.

9ಅವರು ಅದನು್ನ ಮರದ ಪಂಜರದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಇನೆ್ನದಿಗೂ ಕೇಳದಿರಲಿ
ಎಂದು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು.

10 “ ‘ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ನೀ ಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತಿದ್ದಳು.

ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅದು ಫಲಭರಿತ ಾಗಿದು್ದ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

11ಅದು ಬಲ ಾದ ಾಂಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಅದರ ಾಂಡಗಳುಅಧಿಪತಿಗಳ ಾಜದಂಡದಂತಿದ್ದವು.

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

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

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

13 “ ‘ಈಗ ಆ ಾ್ರ ಾಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ.

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

ಈಗ ಬಲ ಾದ ಾಂಡ ಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಆಳುವದಕೆ್ಕ ಾಜದಂಡವೂಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.’

ಇದುಮರಣದ ಶೋಕಗೀತೆ. ಇದನು್ನ ಶೋಕಗೀತೆಯ ಾ್ನಗಿಯೇ ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ.”

20
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಿಮುಖಗೊಂಡದು್ದ

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

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
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ನೀವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಿ ಾ? ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವಿದು.’ 4 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅವರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿ ಾ? ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 5 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವಸ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

6 ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. ಅದು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶ.

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

13“ ‘ಆದರೆಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರುಅಡವಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳೇ. ಒಬ್ಬನು ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ಾಳುವನು. ಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದರು. ನನ್ನ ೌದ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ

ದಂಡಿಸಿ ಾಶ ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 14 ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ
ದೇಶದವರು ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ
ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 15ಅವರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. ಆ ದೇಶವು
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿತು್ತ. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹು ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶ.

16 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಆ
ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. 17ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ದುಃಖಗೊಂಡೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೇಳು ಾ್ತ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ನೀ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
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ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 19 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಾನು
ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 20 ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳು ಮಹತ್ವ ಾದವುಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿರಿ.
ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಅವು ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳು ಾ ಗ ಾಗಿವೆ.”

21 “ ‘ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರು ಜೀವಿಸುವರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪದ ತೀಕ್ಷ ್ಣತೆಯನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು. 22 ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಾಗೆ ಾಡದಂತೆ ತಡೆದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತರುವದನು್ನ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ನೋಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬನತೆಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 23 ಆಗ ಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಾತುಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಾ ಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
24 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು

ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆನು. 26 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮನೆ್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾನು ಆ
ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.’
27 ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹ
ಾಡಿದರು. 28 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಮರವ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರು ಕಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 29 ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿಐಸಿದೆನು. ಆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇಂದಿಗೂ “ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ಅಲಿ್ಲವೆ.’ ”

30 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಸೂಳೆಯರ ಾಗೆ

ವತಿರ್ಸಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪೂಜಿಸಿದ ಆ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. 31 ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಆಹುತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ
ಹೊತಿ್ತನ ದಿನದ ತನಕವೂಆಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನು ಾಬಗತಿಸಬೇಕೋ? ಾನು
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 32 ಾವುಮರದಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರೋಣ
ಎಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಎಂದಿಗೂ
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.’ ”
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33ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಾಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಾಡುವೆನೆಂದುಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಬಲ ಾದಕೈಯನು್ನಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ
ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
34 ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತರುವೆನು. ಾನು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆಆದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಬಲ ಾದಕೈಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿಮಐನು್ನ ಶಿ ಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. 35 ಾನು
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು
ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವುದು ಮತು್ತ ಾನು ಎದುರುಬಂದು ಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.

36 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

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

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

40 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿಬಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 41ಆಗನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯಸು ಾಸನೆಯಿಂದಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗುವೆನು. ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂ ಾಗ ಆಗುವದು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳವರು ಇದನು್ನ ನೋಡುವರು. 42 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 43 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗನೀವು ಾಚಿಕೆಪಡುವಿರಿ.
44ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ನೀವುಅನೇಕಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿನೀವು
ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯಹೆಸರಿನಸಲು ಾಗಿ ನೀವುಹೊಂದಬೇ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.” ಇದು
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

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

49 ಆಗ ಾನು (ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ್), “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಗೂಢ ಾದ ಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮತು್ತ ನನಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
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21
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನ್

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

6ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಹೃದಯ ಒಡೆದಮನುಷ ್ಯನು ದುಃಖದಿಂದಿರು ಾಗ
ಅಳುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಾಡು. ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡು. 7ಆಗ ಅವರು, ‘ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ
ಅಳುವದೇಕೆ?’ ಎಂದುವಿಚಾರಿಸುವರು. ಆಗನೀನುಹೀಗೆಹೇಳಬೇಕು: ‘ಭೀತಿಯನು್ನಟು ಾಡುವ ಾತೆರ್
ಬರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ; ಕೈಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಕೃಶ ಾಗುವುದು. ಣಗಂಟುಗಳು ನೀರಿನಂತಿರುವವು.’ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯು
ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಇವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯುವವು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಖಡ್ಗವು ತ ಾರಿದೆ

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

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

10 ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಖಡ್ಗವು ಹರಿತ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ನೀನು ಓಡಿಹೋದೆ.
ಬೆತ್ತದ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

11ಖಡ್ಗವುಉಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದು ಈಗಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

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

12 “ ‘ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕು, ಕಿರುಚು,ಓನರಪುತ್ರನೇ, ಾಕೆಂದರೆಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರಮೇಲೆಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಬೇಕು. ಆಗ
ಅವರು ಖಡ್ಗವು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಸ್ವರದಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು. 13 ಾಕೆಂದರೆ ಶೋಧನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ನೀನು
ಬೆತ್ತದ ಶಿ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದಿ. ಾ ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು? ೌದು,
ಖಡ್ಗವೇ?’ ”ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. 14ಆತನು ಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಕೈತಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು.

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

ಈಖಡ್ಗವು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದೆ.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 21:15 1315 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 21:27

ಇದು ಮ ಾಹತೆ್ಯ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ.
ಈಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ತೂರಿಹೋಗುವುದು.

15ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಭಯದಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಹು ಜನರು ಪ್ರ ತಪಿ್ಪ ಬೀಳುವರು.

ನಗರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಈ ಖಡ್ಗವು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

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

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

ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿದೆ ೕ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು.

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

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

ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ತರುವನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲ್ಲಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ರಣರಂಗದಆಭರ್ಟ ಾಡುವರು. ಆಮೇಲೆನಗರದಸುತ್ತಲೂಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬ
ಕಟು್ಟವರು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ತನಕ ಮಣಿ್ಣನ ರಸೆ್ತ ಾಡುವರು. ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ನಗರಕೆ್ಕ ಾಳಿ ಾಡುವರು. 23 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳ ಗುರುತು

ಅಥರ್ವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರವಶ ಾಗುವರು.”
24ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀನುಅನೇಕದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ನೀನು ದೋಷಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆ.
ವೈರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವನು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು ಾಯುವಿ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ
ಶಿ ಯು ಬಂ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.”

26 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ತೆಗೆ! ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ತೆಗೆ! ಈಗ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು. ಈಗ
ಾ ಾರಣ ವ್ಯಕಿ್ತಗ ಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗ ಾಗುವರು. 27 ಾನು ಆ ನಗರವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು ಆದರೆ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಜ ಾಗುವ ತನಕ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ;ಅವನು ಾಜ ಾದಮೇಲೆಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು.”
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ಅ ್ಮೕನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ
28 ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಜನರ ಕೂಡ ಾತ ಾಡು. ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಅವರ ದೂಷಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ‘ನೋಡು, ಒಂದು ಖಡ್ಗ.
ಆಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಆಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ನಯಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಖಡ್ಗವು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲೆಂದು ಅದನು್ನ ನಯಗೊಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

29 “ ‘ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.
ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಣಿಯು ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.

ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗಳ ಕಂತೆ.
ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಮೇಲೆ ಇರಿಸ ಾಗುವುದು.

ಬೇಗನೇ ಅವರು ಹೆಣಗ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು.
ಅವರ ಸಮಯವುಬಂದಿದೆ.

ಇದು ಅವರ ಅಂತ್ಯದಂಡನೆಯಸಮಯ ಾಗಿದೆ.

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

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

22
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಾತುಗಳು

1ಯೆಹೋವನಸಂದೇಶವುನನಗೆಬಂತು. ಆತನುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2“ನರಪುತ್ರನೇ,ನೀನುಹಂತಕರ
ನಗರಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ ಾ? ಆಕೆಯ ಭಯಂಕರ ದುಷ್ಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸು. 3 ನೀನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿವು. ಈ ನಗರವು ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಶಿ ಯ ದಿನವು ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ
ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

4 “ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೋಷಿಗಳು.
ನೀವು ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಶುದ್ಧರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವ
ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡುವರು. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳುನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವವು. 5ದೂರಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನೀನು ಕೆಡಿಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿರುವೆ.

6 “ ‘ಇಗೋ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಇ ಾ್ದರೆ. 7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರನು್ನ

ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಿಧೆವೆಯರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ ೕಸ
ಾಡುವರು. 8 ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸಿರುವಿರಿ. ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ

ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 9ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದ
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ಹಬಿ್ಬಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ನಿರಪ ಾಧಿ ಜನರನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಲು ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

“ ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 10 ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಮೇಲೆ ಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಮುಟಾ್ಟಗಿಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಮೇಲೂಅವರುಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 11ಇಂತಹ ಾಪಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆನಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಸೊಸೆ ಂದಿಗೆಮಲಗಿಆಕೆಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂಗಿಯನೆ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕೆಡಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. 12ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೀವುಕೊಲೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿಹಣತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಾಲಕೊಟು್ಟ
ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನೆ್ನ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನನ್ನನು್ನ ನೀವುಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ.’ ” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

13 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ ‘ನೋಡಿರಿ, ಾನು ಕೈಯನು್ನ ಬಡಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು.
ನೀವು ೕಸ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ, ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
14 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗುವಿ ಾ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವದೊ?
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡುವೆನು. 15 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹುದೇಶಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯು ಾ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.’ ”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಹೊಲಸು
17ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು

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

ಜೆರುಸಲೇಮ್ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಾತುಗಳು
23 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು, 24 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

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

26 “ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿರು ಾ್ತರೆ; ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಂತೆ

ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾವುದು ಶುದ್ಧ, ಾವುದು ಅಶುದ್ಧ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
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ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಾನ್ಯ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಅವರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ.

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

28 “ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ದುರಸಿ್ತ
ಾಡದೆ ಅದರ ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ಾರೆಯಿಂದಮುಚು್ಚವ ಕೆಲಸ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನೆ್ನ

ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಶಕುನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೆಲ್ಲ ಸು ಾ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು,
‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕೂಡ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

29 “ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ದರೋಡೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಧನಿಕ ಾಗುವದಕೆ್ಕ
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದ ಭಿ ಾರರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವರು.

30 “ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಶವು ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ರ ಸಲು ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಗೋಡೆಯು ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ
ಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಾರೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 31 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವರೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಜ ಾ ಾ್ದರರು.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
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1ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸ ಾಯರ್

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

5 “ಒಹೊಲಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಳು. ಆಕೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಆಕೆ
ಪುರುಷರಿ ಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. 6 ನೀಲಿ ಸಮವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿದ್ಧ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಕುದುರೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಸುಂದರ ಾದ ಯುವಕರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಾಯಕರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. 7 ಒಹೊಲಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೂ್ಶರರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ತೆಯಲೂ್ಲ ಮಲಗಬೇಕಿತು್ತ. ಅವರ ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊಲ ಾದಳು. 8ಇದರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಈಜಿಪ್್ಟ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಸಂಭೋಗ ಾಡಿತು್ತ. ಅವಳ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಸುಕಿದವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೇ.
ಈಜಿಪ್್ಟ ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. 9 ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ಾನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಕೆಗೆ ಅಶೂ್ಶರದವರು ಬೇ ಾಯಿತು. ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. 10 ಅವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆಕೆಯನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಈಗಲೂ ಆಕೆಯವಿಷಯ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

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

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

18 “ ಾನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಒಹೊಲೀಬಳು ಾಡಿದಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ನಗ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ತೋರಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ೕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕೆಯೂ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದಳು. ನನಗೆ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅನು ಾಗ ಹೇಗೆ
ತೊಲಗಿಹೋಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ ಈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನು ಾಗವೂ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು. 19ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಒಹೊಲೀಬಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದಳು. ಆಕೆಯು ಯುವತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನು
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಳು. 20 ಕತೆ್ತಗಳ ಲಿಂಗಗಳಂತಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ

ಲಿಂಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯ ವೀಯರ್ದಂತೆ ಹರಿಯುವ ಅವರ
ವೀಯರ್ವನು್ನ ಆಕೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಳು.

21 “ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅನುಭೋಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕನಸು ಾಣುತಿ್ತ, ನಿನ್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನಿನ್ನ ಸ್ತನದ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಸುಕಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

‘ಓಹೊಲೀಬಳೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆ
ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. 23 ಾನು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಸಿ್ದೕಯ ಪುರುಷರನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಪೆಕೋದ್, ಷೋಯ ಮತು್ತ ಕೋಯ
ಇಲಿ್ಲಂದಲೂ, ಅಶೂ್ಶರದ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಾಯಕರನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಂದರ ಾದ ಯುವಕರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ೕಧರು. ಅಶಬರೂಢರೂ ಆಗಿರುವರು. 24 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಅರಸರೂಢ ಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಾಷಿ್ಟ ್ರೕಯ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಬರುವರು. ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ,
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳಿರುವವು. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಾಡಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವರು. 25 ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಈಷೆರ್ಯ ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವರು. ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವರು. ಆಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. 26 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಆಭರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು. 27 ಬಳಿಕ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾದ
ನಿನ್ನ ನೀಚತನಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಅನೈತಿಕ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ತಡೆ ಾಕುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವರ ಕಡೆಗೆ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’ ”

28 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. “ನೀನು ದೆಬಷೀಸುವ ಜನರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೀನು ಜಿಗುಪೆ್ಸಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. 29 ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ
ದೆಬಷೀಸುವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವರು. ನೀನು ದುಡಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೋಡುವರು. ನೀನು
ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. ನಿನ್ನ ನೀಚತನವೂ ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವೂ 30 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆಮತು್ತ
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ಅವರ ಕೊಳಕು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. 31 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಆಕೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ದಂಡನೆಯ ಲೋಟವನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. 32 ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಆ ಲೋಟವುಆಳ ಾಗಿಯೂಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ ಪೂತಿರ್ ತುಂಬಿದೆ (ಶಿ ).

ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.

33ನೀನು ಅಮಲೇರಿದವನ ಾಗೆ ತೂ ಾಡುವೆ.
ನೀನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗುವೆ.

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

34ನೀನು ಆ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಕಡೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ನೀನು ಕುಡಿಯುವೆ.

ನೀನು ಆ ಲೋಟವನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಬಗಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಒಡೆಯನೂಯೆಹೋವನೂ ಆದ ಾನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.

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

ಒಹೊಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
36 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಹೊಲ

ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವಿ ೕ? ಆಗ ನೀನು, ಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ ಅವರ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೊಲೆ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಇರಲು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆ
ಾಟಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಿದರು. 38ಅಲ್ಲದೆ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನೂ್ನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನೂ್ನ ಆಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದರು. 39ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅನಂತರ
ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಅವರು ಾಗೆ ಾಡಿದರು.

40 “ಅವರು ದೂರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಪುರುಷರನು್ನ ಕರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾಐನ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ,
ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41 ನೀನು ಅ ೕಬ ಾದ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದರ
ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮೇಜಿತು್ತ. ಆಮೇಜಿನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

42 “ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯುಳ್ಳ ಗುಂಪಿನ ಆನಂದಪೂಣರ್ ಾದ ಗದ್ದಲವು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇತು್ತ. ಔತಣಕೆ್ಕ
ಅನೇಕರು ಬಂದರು. ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಮಲೇರಿಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರು ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆಗ
ಾನು ಅನೈತಿಕ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಬತಿ್ತಹೋದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ, (ನನೊ್ನಳಗೆ) ‘ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು
ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವರೇ?’ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆಯೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ೌದು ಒಹೊಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬ ಎಂಬ ಾಮುಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೋದರು.
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45 “ನೀತಿವಂತರು ಅವರನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್
ನೀಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ, ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಆಚರಣೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ರಕ್ತವು ಅವರ ಕೈಗಳಮೇಲಿದೆ.”

46 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಅವರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬರನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ. ಆ ಜನರು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಗೇಲಿ
ಾಡುವರು. 47 ಆ ಬಳಿಕ ಜನರ ಗುಂಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಮೇಲೆ

ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು. 48ಈರೀತಿ, ಾನು ಅವರ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇಂ ಾ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವರು.
49ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವರು. ನೀನು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜೆ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿ. ಆಗ ಾನೇ ಒಡೆಯನೂಯೆಹೋವನೂ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”

24
ಮಡಕೆಮತು್ತ ಾಂಸ

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

“ ‘ಹಂಡೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊಯಿ್ಯ.

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

ಒಳೆ್ಳಯ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ಾಕು.
5ಹಿಂಡಿನಿಂದಉತ್ತಮ ಾದ ಪಶುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.

ಹಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ೌದೆಗಳನು್ನ ೕಡಿಸು.
ಾಂಸ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸು.

ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು.’

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

ಕೊಲೆ ಾರರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇ ಾಗುವದು.
ಜೆರುಸಲೇಮು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಹಂಡೆಯಂತಿದೆ.

ಆ ಕಿಲುಬಿನ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಹಂಡೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಾಂಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು.
ಆ ಾಂಸವನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ತಿನ್ನಕೂಡದು.

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

ಆಕೆಯು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿಯದೆ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಮಣ್ಣನೂ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.

8ಆಕೆಯು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಬರಿ ಾದ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆನು.

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

9 “ ‘ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವದು.

ಾನು ೌದೆಯ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ದೊಡ್ಡದು ಾಡುವೆನು.
10ಹಂಡೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ೌದೆಯನು್ನ ಇಡು.

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚ.
ಾಂಸವು ಬೇಯುವತನಕ ಬೇಯಿಸು.
ಮೂಳೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

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

ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಮತು್ತ ಅದರ ಕಿಲುಬು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

12 “ ‘ತನ್ನ ಕಿಲುಬುಗಳ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯಲು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ಕಿಲುಬು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿಯು ಾತ್ರ ಕಿಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದು.

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

ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಕಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸತು್ತ.
ಆದರೆ ಕಲೆಗಳುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

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

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

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

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

20 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. 21 ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ,
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ನೀವುಆಸ್ಥಳದಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
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ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ಶಕಿ್ತ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಆ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅದನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. 22 ಾನು ನನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಾಡುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಸೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಾ ಾದರೂ ಸ ಾ್ತಗ,
ಗೋ ಾಡುವವರು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರವನು್ನ ನೀವು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. 23 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾಲಿಗೆಕೆರವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವುನಿಮ್ಮದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಅಳುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೃಶ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದುಃಖದ ಶಬ್ದಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರಿ. 24 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಾದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಾಡಿದ ಾಗೆ ನೀವೂ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿ ಾ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಾನು ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’ ”
25-26 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಜನರಿಂದ

ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವು ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಲು
ಅವರು ಆತುರಪಡುವರು. ಆದರೆ ಾನು ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆದಿನದಂದು, ಾ ಾದವನುನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ಾಶನದಕುರಿ ಾದಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡ ಾಗುವುದು. ನೀನು
ಆಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾದರಿ ಾಗುವಿ.
ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.”

25
ಅ ್ಮೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

1ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳುನನಗೆಬಂದವು. ಆತನು ಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: 2“ನರಪುತ್ರನೇ,
ಅ ್ಮೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು. 3 ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು ಅಪವಿತ್ರಗೊಂ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ಾಶ ಾ ಾಗಲೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗಲೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಿ. 4 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಾಳೆಯ ಾಡುವದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ
ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.
5 “ ‘ ಾನು ರ ಾ್ಬ ನಗರವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳು ಮೇಯುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶವನು್ನ

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

ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.’ ”
ೕ ಾಬ್ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

8 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್, ‘ಯೆಹೂದ
ಜ ಾಂಗದವರು ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತಿ ಾ್ದರೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 9 ೕ ಾಬಿನ ಗಡಿಯನು್ನ
ಸಂರ ಸುತಿ್ತರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತ್,
ಾಳ್ ಮೆ ೕನ್, ಕಿ ಾರ್ಥಯಿಮ್, ಅದರ ವೈಭವಯುತ ಾದ ಸರಹದಿ್ದನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾನು
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 10 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರು ೕ ಾಬನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನನೂ್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು
ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಜನರು ೕ ಾಬಿನವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. 11 ಹೀಗೆ ಾನು ೕ ಾಬನು್ನ

ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಗ ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.”
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ಎದೋಮ್ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು
12 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮೇಲೆ

ಕೂ್ರರ ಾದ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸತತ ಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ
ಮೂಲಕ ಎದೋಮ್ಯರು ಮ ಾಪ ಾಧ ಾಡಿದ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.” 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಎದೋಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಎದೋಮಿನ
ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ತೇ ಾನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆ ಾನ್ ತನಕ ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. 14 ಾನು ನನ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಎದೋಮಿನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವರು. ಆಗ ಎದೋಮ್ಯರು ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು
15ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

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

26
ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರ ಾದ ಾತೆರ್

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

ನಗರವು ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಾಯಿತು’ಎಂದು ಅದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ.”
3 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ತೂರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ

ಮು್ಯಯಿತೀರಿಸುವೆನು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅನೇಕ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವರು.”

4ದೇವರುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತೂರಿನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,ಅದರಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಎಳೆದು ಾಕುವರು. ಾನು ಅದರ ಫಲವ ಾ್ತದ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೆರೆದು ಾಕಿ,ಅದನು್ನ ಬರಿ ಾದ ಬಂಡೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 5 ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಇದು
ನನ್ನ ನುಡಿ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡುವಂತೆ ತೂರ್ ಇದೆ. 6 ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು)
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ತಿಳಿಯುವರು.”

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿನಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು
7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವನು್ನ ಾನು

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

ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತೂರ್ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಅಳುವರು

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

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

ನೀನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದ,
ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿಬಿಟೆ್ಟ.

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

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನೀವು ಭಯಗೊಳಿಸಿದಿರಿ.
18ನೀನು ಬಿದ್ದ ದಿವಸ

ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವವು.
ನೀನು ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವ ಾಹತುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ.

ನೀನು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.’ ”

19 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ತೂರ್, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಆಗ
ನೀನು ಬರಿ ಾದ ನಗರ ಾಗಿರುವೆ. ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವು
ತುಂಬುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆ ಮ ಾ ಾಗರವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು. 20 ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗೆ,
ಸತ್ತವರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಬೇರೆ ಹಳೇ ನಗರಗಳಂತೆ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಸ ಾಧಿ ಳಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಇರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆಗ ಾರೂ
ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. 21 ನಿನ ಾದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿಬೇರೆ ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವುಆಯಿತು. ಜನರು ನಿನ ಾಗಿಹುಡು ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.” ಇವು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತು.
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27
ತೂರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

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

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

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

ನೀನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ.
4ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂಮೇರೆಯಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಅಂದ ಾಗಿಯೇ ಕಟಿ್ಟದರು.

ನಿನಿ್ನದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳಂತೆ ನೀನು ಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.
5ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಸೆನೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ

ತು ಾಯಿಮರಗಳನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರವನು್ನ

ಾಯಿಮರವ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
6 ಾ ಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ಮರಗಳಿಂದ

ಹುಟು್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿಬಪದ ತಿಲಕದಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದರು.

ಅದನು್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದರು.
7ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ

ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳಿ ಾಗಿಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಆ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಧ ್ವಜ ಾಯಿತು.

ನಿನ್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯಹೊದಿಕೆಯು ನೀಲಮತು್ತ ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿಬಪದಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.

8ಚೀದೋನ್ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದಿನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
ತೂರೇ, ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಹಡಗುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

9ಗೆಬಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಾನಿಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಾಗರದ ಹಡಗುಗಳೂಅದರ ಾವಿಕರೂ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಲು ಬಂದರು.

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

12“ ‘ ಾಷೀರ್ಷ್ನಿನ್ನಉತ್ತಮ ಾ್ಯ ಾರ ಕೇಂದ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರುತಮ್ಮಬೆಳಿ್ಳ, ಕಬಿ್ಬಣ,ತವರಮತು್ತ ಸೀಸ
ಲೋಹಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 13 ಗಿ್ರೕಸ್, ತುಕಿರ್ ಮತು್ತ ಕಪು ್ಪ ಸಮುದ್ರದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಾಮ್ರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 14 ತೋಗಮರ್ ದೇಶದ ಜನರು ನೀನು ಾರುವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಕುದುರೆ, ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಗಳು, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 15 ರೋಧೆ ದಿಬಪದ ಜನರು
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ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ನೀನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದಿ. ಜನರು ದಂತವನೂ್ನ
ಬೀಟೆ ಮರಗಳನೂ್ನ ತಂದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 16 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿತು. ಅವರು ಇಂದ್ರನೀಲ, ಧೂಮ್ರ ಬಣ್ಣದ
ಬಟೆ್ಟ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ, ನಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಹವಳ, ಕೆಂಪು ಹರಳು ಇ ಾ್ಯದಿಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

17 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ವಸು್ತಗಳಿಗೆಗೋಧಿ,ಆಲೀವ್,ಅಂಜೂರ,ಜೇನು,ಎಣೆ್ಣಮತು್ತಮು ಾಮುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 18ದಮಸ್ಕವೂ
ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿ ಾಕಿ ಾಗಿತು್ತ. ನೀನು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೆಲೊ್ಬೕನಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಆ
ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾರಿದರು. 19 ಅಲ್ಲದೆ ಧಿಜಾಲಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಉಕ್ಕನು್ನ, ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ ಮತು್ತ ಕಬ್ಬನು್ನ ಆ
ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 20ದೆ ಾನಿನ ನಿನ್ನ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು. ಅವರು ಸ ಾರಿ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಜೇನನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 21ಅ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಕೇ ಾರಿನವರು
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 22 ಶೆಬ ಮತು್ತ ರಗ್ಮದ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂ ಾರ ಜೀನಸು, ರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 23 ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಕನೆ್ನ, ಎದೆನ್, ಶೆಬದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ಅಶೂ್ಶರ್ ಮತು್ತ
ಕಿಲ್ಮದ್ಧಿರಿನವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು. 24ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಉತ್ತಮಬಟೆ್ಟಗಳು, ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸಗಳು,ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜಮ ಾನೆಗಳು,ಹುರಿದಹಗ್ಗಗಳು,ದೇವ ಾರುಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದವಸು್ತಗಳು
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ನಡಿಸಿದರು. 25 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು ನೀನು ಾರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.

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

ಆದರೆಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಬಲವುಳ್ಳ ಾಳಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುರಿಯುವದು.
27ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಐಶಬಯರ್ವು, ನಿನ್ನ ದಿನಸುಗಳು,

ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ ಾವಿಕರು, ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವವರು,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗರ್ದವರು

ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಹೋಗುವರು.

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

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

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

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

ತಮ್ಮ ಪಿ್ರಯರು ಸ ಾ್ತಗ ಅಳುವಂತೆ ನಿನ ಾಗಿ ಅಳುವರು.

32 “ ‘ಅಳು ಾ್ತ ನಿನಗೆ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು:

“ ‘ತೂರಿನಂತೆ ಾರಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ತೂರ್ ಾ ಾಗಿಹೋಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.

33ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಾಚೆ ಹೋದರು;
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ನೀನು ಅನೇಕರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿದಿ. ನಿನ್ನ ಐಶಬಯರ್ದಿಂದಲೂ ನೀನು ಾರಿದ ಸರಕುಗಳಿಂದಲೂ
ನೀನು ಲೋಕದ ಾಜರನು್ನ ಐಶಬಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ.

34ನೀನು ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವೆ.
ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

ನೀನು ಾರುವ ಸರಕುಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

35 ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಚಕಿತ ಾದರು.

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

ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿದರು.
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳುಜನರಿಗೆ ಭೀತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಿತು.

ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆಮುಗಿಯಿತು.
ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ಇನು್ನ ನೀನು ಾಣುವದಿಲ್ಲ.’ ”

28
ಾನು ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ತೂರ್ ನೆನಸಿತು

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

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

ಾಗರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಕೂತಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಅನು್ನವೆ.”

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

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

4ನಿನ್ನ ಾನ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ಕೂಡಿ ಾಕಿದಿ್ದೕ.
ನಿನ್ನ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದಿ್ದೕ.

5ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದಜಾಣತನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಐಶಬಯರ್ವುಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಐಶಬಯರ್ದ ಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತಿ್ತೕ.

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

ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗಿಂತ ಕೂ್ರರರು,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಎಳೆದು

ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಅಪೂವರ್ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.

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

9ಆಮನುಷ ್ಯನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 28:10 1329 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 28:18

ಆಗಲೂ ನೀನು “ ಾನು ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವಿ ಾ?
ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲರಿಸುವನು.

ಆಗ ನೀನು “ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯನೇ” ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.
10ಪರದೇಶಸ್ಥರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.

ಾನು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಾಗೆ ಆಗುವದು.’ ”
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

11ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರ್
ದೇಶದ ಾಜನಿಗೆಈಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು. ಅವನಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

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

13ದೇವರಉ ಾ್ಯನವನ ಾಗಿದ್ದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ
ವಜ್ರ, ವೈಢೂಯರ್, ನವರತ್ನಗಳ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದವು.

ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ೌಂದಯರ್ವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

14ನೀನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಚಾಚಿದ್ದವು.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.
ನೀನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡಿದೆ.

15 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ ನೀನು ಸದು್ಗಣಿ ಾಗಿ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದೆ.

16ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರವು ನಿನಗೆ ಐಶಬಯರ್ವನು್ನ ತಂದಿತು.
ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದೆ.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವರ್ತದಿಂದ ದಬಿ್ಬಬಿಟೆ್ಟನು.

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

ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರ ಾ್ನಭರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದಿಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ.

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

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

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

ಇದರಿಂ ಾಗಿ ನೀನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿರುವಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡಿ

ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ನೀನು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ ಾದೆ.

ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಲಜಾ್ಜತನವನು್ನ ನೋಡುವರು.
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19 “ ‘ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು
ನಿನಗೆ ಆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದರು.

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

20ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಚೀದೋನಿನ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ನೀನೇ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 22 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು:

“ ‘ಚೀದೋನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು.

ಾನು ಚೀದೋನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ
ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.

ಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವತಿರ್ಸುವರು.
23ಚೀದೋನಿಗೆ ಾನು ರೋಗಮರಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ನಗರದೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವ ಅನೇಕಮಂದಿ ಾಯುವರು.
ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗವು ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು,

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

24 “ ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾಜ್ಯಗಳು ಅದನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದರು. ಆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ
ಕಂಟಕವು ಬಂದೊದಗುವದು. ಆಗ ಹರಿತ ಾದ ಮು ಾ್ಳಗಲಿ ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.’ ”

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

29
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

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

“ ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯದಡದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಪೇ ರ್ಸಳೆ,

“ಇದು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಹೊಳೆ”
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ.

4 “ ‘ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.
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ನೈಲ್ ನದಿಯಮೀನುಗಳು ನಿನ್ನ ರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವವು.
5 ಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ

ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕತಿ್ತ ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕುವೆನು.
ನೀನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವಿ.

ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೂಣಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಆ ಾರ ಾಗುವಿ.

6ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಾನು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

“ ‘ ಾನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ?
ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸ ಾಯದಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆಈಜಿಪ್್ಟ ಳು್ಳ ಬೆತ್ತದಂತಿತು್ತ.

7ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಭುಜಗಳನೂ್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿತು.

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

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

ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
9ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಶೆ್ಯೕಷ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವದು.

ಆಗ ಅವರು ಾನೇ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ದೇವರು ಹೀಗೆಂದನು, “ ಾನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು, ‘ಇದು ನನ್ನ ನದಿ,
ಇದನು್ನ ಾನು ಾಡಿದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅನೇಕ ಾಖೆಗಳಿಗೂ ಾನು ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಿಂದ ಅ ಾಬನ್ ತನಕ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿ ಾಗುವವು.
ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಮೇರೆಯ ತನಕವೂ ಬರಿ ಾಗುವದು. 11 ಾವನೂ, ಾವ ಾ್ರಣಿಯೂ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದ ತನಕ ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರ ನಗರಗಳು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವದು. ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರನು್ನ
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತಿರುವರು.”

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

ಾಬಿಲೋನ್ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವದು
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17ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೇ ವಷರ್ದ, ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ತೂರ್ ದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುವಂತೆ ನಡೆಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಭುಜಗಳು ಾರ
ಹೊತು್ತಹೊತು್ತ ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ್ಮತು್ತ ಅವನಸೈನ್ಯವು ತೂರ್ದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆಅವರಪ್ರ ಾಸದ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಏನೂದೊರಕಲಿಲ್ಲ.”
19 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಾನು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯಬನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚುವನು. ಇದು ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಬಳ ಾಗುವುದು.
20ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆಅವರುನನಗೋಸ ್ಕರಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರು.” ಇದುಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನನುಡಿ.

21“ಆದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ವಂಶವನು್ನ ಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನೇ,ನೀನುಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

30
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡುವದು

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

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

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

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

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಡಿ ಾಯಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುವವು.

5 “ ‘ಅನೇಕ ದೇಶಗಳವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಥಿ ೕಪ್ಯ,
ಪೂಟ್, ಲೂದ್,ಅರೇಬಿಯ, ಲಿಬ್ಯ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು* ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.

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

ಅವಳುಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅ ಾಬನ್ ತನಕ ಾಯುವರು.
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಾಶ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಈಜಿಪ್್ಟ ಬಂಜರು ದೇಶಗಳಲೊ್ಲಂ ಾಗುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆಯುದ್ಧ ಾಡುವದು

* 30:5: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಪ್ಪಂದ ದೇಶದ ಜನರು.”
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8ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿಯು
ಅದರ ಸ ಾಯಕರನು್ನ ದಹಿಸುವದು.

ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.
9“ ‘ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾನು ಸಂದೇಶ ಾಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇಥಿ ೕಪ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಒಯು್ಯವರು. ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಈಗ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ಶಿ ಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಆ ಸಮಯವುಬರುವದು.’ ”

10ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
“ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
11ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು

ಮತು್ತ ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳುಅತ್ಯಂತ ಕೂ್ರರಿಗಳು.
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಕರೆಹಿಸುವೆನು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು
ಮತು್ತ ದೇಶವನು್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು.

12ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಾನು ಒಣನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಒಣನೆಲವನು್ನ ಾನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಾರುವೆನು.

ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು

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

ಮೆಂಫೀಸಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಜನಿರನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
14ಪತೊ್ರೕಸನು್ನ ಾನು ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಸೋನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡುವೆನು.
ತೆಬೆಸವನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು.

15ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೋಟೆ ಾಗಿರುವ ಸೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ತೆಬೆಸದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.
16ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಟು ಾಡುವೆನು.

ಸೀನ್ ನಗರವು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಡುವದು.
ಸೈನಿಕರು ತೆಬೆಸವನು್ನ ಾಳಿ ಾಡುವರು.

ತೆಬೆಸದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿವಸವೂಸಂಕಟವಿರುವುದು.
17ಒನ್ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನಯುವಕರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗುವರು.

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

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆ ೕಡವು ಕವಿಯುವುದು.

ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
19 ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ

ಾನೇ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.”
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ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಬಲಹೀನ ಾಗುವದು
20ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೊ್ನಂದನೆಯವಷರ್ದ ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ
ಫರೋಹನ ಕೈಯ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಶೂಶೂ್ರಷೆ ಾಡ ಾರರು. ಅದು
ಗುಣ ಾಗದು. ಅವನ ಕೈಗೆ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೂ್ಟ ಬಲವಿರದು.”

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

“ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು. ಆಗ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕಡೆಗೆ
ಅದನು್ನ ಚಾಚುವನು. 26 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ದೇ ಾಂತರ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

31
ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವ ಾರು ಮರದಂತಿರುವದು

1 ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ
ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳು:

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

3ಅಶೂ್ಶರವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರು ಮರದಂತೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ,
ಸುಂದರ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ
ಾಡಿನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರಮೇಲಿನ ತುದಿಯುಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವದು.
4ನೀರು ಆಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿತು.

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

ಆಮರದಿಂದ ಬೇರೆಮರಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಾಲುವೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ.
5 ಾಕೆಂದರೆ ಈಮರವುಬೇರೆಮರಗಳಿಗಿಂತಉನ್ನತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,

ಅದು ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ

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

ಆಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳುಮರಿಗಳನು್ನ ಈದವು.
ಆಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ

ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಸಿಸಿದವು.
7ಆಮರವುಮನೋಹರ ಾಗಿತು್ತ.

ಅದು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿ ಾಲ ಾಗಿದ್ದವು.
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ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾದ ನೀರಿತು್ತ.
8ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳೂ

ಈಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಮ ಾಮರಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸೈಪ್ರಸ್ಮರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವಮರ ಾದರೂ ಇದರಷು್ಟ ಅಂದ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ

ಅಂದ ಾಗಿ ಾಣುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರ ತೋಟ ಾಗಿರುವ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲರುವ

ಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.’ ”

10 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಆ ಮರವು ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಅದರ ತುದಿ ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. ಇದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಆಗ ಾನು ಒಬ್ಬ
ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಾಜನು ಬಂದು ಆ ಮರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆ ಾಜನು ಮರವು
ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಆ ಮರವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತೋಟದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಕಿದೆನು. 12 ಪರದೇಶದ ಕೂ್ರರ ಜನರು ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಬಯಲು,
ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ತೇಲಿದವು. ಆ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೆರಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 13 ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರದಮೇಲೆ ಪ ಗಳು ಾಸಿಸಿದವು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ನಡೆದವು.

14“ಈಗಆನೀರಿನಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಮರಗಳೂಹೆಮೆ್ಮಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಾನು ಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಮರಣದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತ,ಮರಣದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರನು್ನ ಸೇರುವವು.”

15ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ: “ಆಮರವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋದದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಾನು ಜನರನು್ನ ಅಳುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಅದನು್ನ ಾನು ಆಳ ಾದ ಾಗರದಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟೆ್ಟನು.
ಾನು ಅದರ ನದಿಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೆಬನೋನ್ ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಶೋಕಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರವು ಹೋದುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು
ದುಃಖದಿಂದ ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 16 ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಬೀಳಿಸಿದೆನು. ಬೀಳುವ ಅದರ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಜ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು. ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಅದು ಹೋಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಆ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.
ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡವು. 17 ೌದು, ಆ ಮರವೂ ಅದರ ನೆರಳಿನ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಅದರಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರೂಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ
ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದವು.

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

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

32
ಫರೋಹನು ಮೃಗ ಾಜನೋ, ಪೇ ರ್ಸಳೆ ೕ?
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1 ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೆ್ನರಡನೇ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ,ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ
ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

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

ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸರೋವರದಲಿ್ಲರುವ ಪೇ ರ್ಸಳೆ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಾಡುವೆ.

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

3ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

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

4ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕುವೆನು.
ಹೊಲದಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿ ಾಡುವೆನು.

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

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

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

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

ಸೂಯರ್ನನು್ನ ೕಡವುಮುಚು್ಚವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಚಂದ್ರನು ಪ್ರ ಾಶಿಸದಂತೆ ಾಡುವೆನು.

8ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ್ಯೕತಿಗಳನು್ನ ಮಂಕುಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು”

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

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

11 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ
ಖಡ್ಗವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವದು. 12 ಕೂ್ರರ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಆ ಸೈನಿಕರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನೂ್ನ ಅವರು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ
ಸೈನಿಕರು ಾಶಗೊಳಿಸುವರು. 13 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಜನರು ಹೊಳೆಯ ನೀರನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಂದ ಕೆಸ ಾಗಿ ಇನು್ನ
ಾಡ ಾರರು. ದನಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ನೀರನು್ನ ಕೆಸರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
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ನೀರನು್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವೆನು;ಅದರ ನದಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಯಷೆ್ಟೕ ನಯ ಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು. 15 “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಬರಿದು ಾಡುವೆನು. ಆ
ದೇಶವು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಗ
ಾನು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವರು.
16“ಜನರುಈಜಿಪಿ್ಟನಬಗೆ್ಗಈಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು. ಬೇರೆದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುಈ

ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು. ಅವರುಈಜಿಪ್್ಟಮತು್ತ ಅದರಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಕುರಿತುಈಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಶ ಾಗಲಿದೆ

17ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೆ್ನರಡನೆ ವಷರ್ದ,ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ,ಹದಿನೈದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿ ಾಗಿ

ಗೋ ಾಡು. ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ* ಸ ಾಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು.

19 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
ಅಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದು್ದಕೊ. 20 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಹೋಗುವದು. ಶತು್ರಗಳು ಆಕೆಯನೂ್ನ ಆಕೆಯಜನರನೂ್ನ ಎಳೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

21 “ಶೂರರು, ಬಲ ಾಲಿಗಳುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,ಆ ಪರದೇಶಿಗಳುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ ಅದರ ಸ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವರು.

22-23 “ಅಶೂ್ಶರವೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಆ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಸ್ಥಳವು ಆಳ ಾದ
ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಆ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದವರೇ. ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳು
ಅಶೂ್ಶರದ ಸ ಾಧಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವೆ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರನು್ನ ಭೀತಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆಈಗ ೌನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

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

26“ಮೆಷಕ್, ತೂಬಲ್ಮತು್ತ ಅವರಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರುಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರಸ ಾಧಿಗಳುಸುತ್ತಲೂಇವೆ.
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು. ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನಟು ಾಡಿದ್ದರು. 27ಈಗ
ಅವರು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ
ಹೂಣಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಕತಿ್ತಯು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪವು ಅವರ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ ಜನರನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿದರು.

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

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

30 “ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಾಯಕರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಚೀದೋನಿನ ಸೈನಿಕರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ಬಲವು ಜನರನು್ನ ಭಯಗ್ರಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು್ತ. ಅವರೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಾಚಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಳವನು್ನ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
* 32:18: ಪಟ್ಟಣಗಳುಅಕ್ಷರಶಃ, “ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು.”



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 32:31 1338 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 33:12

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

32 “ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ, ಫರೋಹನೂ ಅವನ
ಸೈನಿಕರೂ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರೊಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

33
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಆರಿಸಿದು್ದ

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

6 “ ‘ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಬರುವಂತದ್ದನು್ನ ಆ ಾವಲು ಾರನು ಕಂಡರೂ, ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಧಿದದೆ ಹೋದರೆ ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿ ಯು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ,
ಾವಲು ಾರನು ಕೂ ಾ ಅವನಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವನು.’
7 “ಈಗ, ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಾಯಿಂದ

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

ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
10 “ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ‘ ಾವು
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿವೆ. ಾವು
ಆ ಾಪಗಳಿಂ ಾಗಿ ೕಣಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದರೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಅವರು
ಕೇಳಿ ಾರು.

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

12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಒಬ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನಂತರ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ರ ಸ ಾರವು. ಒಬ್ಬನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
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ಾಡಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ತಿರುಗಿದರೆ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ್ದ
ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ರ ಸ ಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.’

13“ಒಂದುವೇಳೆ ‘ನೀನುಜೀವಿಸುವಿ’ಎಂದುಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನುಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು
ಾನು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನೆನಸಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ
ಅವನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು, ಾನು ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದೆ ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನು.

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

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

“ಅಂಥ ಜನರೇ ಾ್ಯಯವಂತರಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬದ ಾಗಬೇಕು. 18 ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಟತಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಪದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಅವನು ಅವನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವನು.
19 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾಳಿದರೆ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು.
20ಆದರೆ ಾನು ಾ್ಯಯವಂತನಲ್ಲ, ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮನೆತನದವರೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಹೊಂದುವನು.”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ವಶ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
21ಸೆರೆಯಹನೆ್ನರಡನೆಯವಷರ್ದಹತ್ತನೆಯತಿಂಗಳಿನಐದನೇದಿವಸದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಒಬ್ಬನು

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾತನು. ಅವನು, “ನಗರವು
ಪ ಾಧೀನ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

25 “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು
ರಕ್ತವಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ನರಹತೆ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ ಇರುವದರಿಂದ ಾನು ಈದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ? 26ನೀವುನಿಮ್ಮ
ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದ ಾರಿರಿ.’

27 “ ‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಾ ಾದರೂ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾ ಾದರೂ
ಕೋಟೆ ಳ ಾಗಲಿ ಗುಹೆ ಳ ಾಗಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ರೋಗದಿಂದ ಾಯುವರು.
28 ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿಯೂ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು. ಈ ದೇಶವು
ಹೆಮೆ್ಮಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳು
ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗ ಾಗುವವು. ಾರೂ ಅದನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗ ಾರರು. 29 ಅವರು ಅನೇಕ ಭಯಂಕರ
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ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಈ
ಜನರು ಾನುಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

30 “ ‘ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡೂ ಾಗಿಲಿನ ನಡುವೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡೂ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಬನಿ್ನ, ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಹೋಗಿ ಕೇ ೕಣ” 31 ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರಂತೆ ಬರುವರು.
ನನ್ನ ಜನರಂತೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಇಷ್ಟಪಡುವದನೆ್ನ ಾಡುವರು. ಇತರರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಹಣಗಳಿಸುವದೇ
ಅವರ ಕೆಲಸ.

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

34
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿದೆ

1ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುರುಬರ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ನೀ ಾಗಿಯೇ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಇದು
ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗೆ ನೀವು ಆ ಾರ ಾಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ? 3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ; ಅದರ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ

ಕಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ನೀವು ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಪ ಾಂಬರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳು ಾರಿತಪಿ್ಪ ದೂರ ಹೋದವು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ
ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಪಿ್ಪಹೋದಕುರಿಗಳನು್ನ ನೀವುಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ನೀವುಬಹಳಕೂ್ರರಿಗಳೂ
ದಯೆಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದಿರಿ.

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

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

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

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

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

ಶಿ ಯನು್ನ ಅವರಿಗೆಉಣಿಸುವೆನು.”
17ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಮಂದೆಯೇ, ಾನು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗಳ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವೆನು. 18 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇ ಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ನೀವು ಾಕೆ ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡುವಿರಿ? ನೀವುಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ
ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯದಂತೆ ಾಕೆ ನೀರನು್ನ ಕದಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡಿದ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳುಮೇಯಬೇಕು. ನೀವು ಾಲಿನಿಂದ ಕೆದಕಿ ಕೆಸರು ಾಡಿದ ನೀರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಕುಡಿಯಬೇಕು.”

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳಿಗೂ
ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 21 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ದೂಡಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾದುಬಿಡುವಿರಿ. ಅವುಗಳು
ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವಿರಿ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಯ ಾರವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾನು
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 23 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು; ಅವನು ಅವರನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗುವನು.
24ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು. ಇದುಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.
25 “ ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಾನು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ
ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು. 26 ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಮತು್ತ ಅದನು್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಸುರಿಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸುವೆನು. 27ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಮರಗಳು ಫಲವನಿ್ನಯುವವು.
ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವದು. ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವವು. ಅವರ
ಮೇಲಿರುವ ನೊಗಗಳನು್ನ ಾನು ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ದೇಶದವರ
ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. 28 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು
ಅವರನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇನು್ನ ಹಿಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ತೋಟವನು್ನ ಾಡುವರು. ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಜ ಾಂಗದವರಿಂದ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವ ಾನ
ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಾನು ಅವರ ದೇವರೆಂದೂ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದೂ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ಸಹ ಾವು ನನ್ನ ಜನರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ಹಸಿರು ಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳು. ನೀವು ಾನವರಷೆ್ಟೕ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.”
ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
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35
ಎದೋಮ್ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

1 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು. 3 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳು:

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

4 ಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಬರಿ ಾಗುವೆ.

ಾನು ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿಯುವೆ.
5 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ

ನನ್ನ ಜನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತಿ್ತರುವೆ.

ಅವರು ಆಗ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಶಿ ಯ ಕಡೆ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದರು.’ ”

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

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

ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಸೂಯೆಪಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದ. ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ,
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೆಬಷೀಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆ. 12 ಆಗ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತುಚ್ಛ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

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

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

36
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದು
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1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತದೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಹೇಳು. 2ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳು.

‘ವೈರಿಗಳುನಿನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಾ್ದರೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. ಈಗಪು ಾತನಪವರ್ತಗಳು
ನಮ್ಮ ಾದವು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.’

3“ಆದ್ದರಿಂದಹೋಗಿಇಸೆ್ರೕಲಿನಪವರ್ತಗಳಿಗೆನನ್ನ ಪರ ಾಗಿಹೇಳು. ಇದುಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳು. ‘ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ವಶ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗುಜುಗುಜು ಾತ ಾಡಿದರು.’ ”

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅಪ ಾ್ಯಸಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: 5 “ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಉಳಿದ ಆ ವಿದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾನು ರೋಷದಿಂದ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಬಸವ ಾ್ನಗಿ

ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರೆ ಾಡಿ ಾಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರು ಎಷೊ್ಟಂದು ದೆಬಷೀಸು ಾ್ತರೆಂದು ತೋರಿಸು ಾ್ತ
ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟರು.

6 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಪವರ್ತ, ಬೆಟ್ಟ, ತಗು್ಗ, ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳು.
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು. ‘ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳವರ ನಿಂದನೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ.’ ”
7ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವದೇಶಗಳುನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವು ಾಗಿ ಪರಲೋಕದ
ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

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

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

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ
16 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜ ಾಂಗವು ತನ್ನ ಸಬದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿತು. ಆದರೆಅವರು ನಡೆಸಿದದುಷ್ಟತನದಿಂದದೇಶವನು್ನ ಮುಟಾ್ಟದ
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. 18 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಎಷು್ಟ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ತೋರಿಸಿದೆನು. 19 ದೇ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾನು ಶಿ ಸಿದೆನು. 20 ಆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆಅಪಕೀತಿರ್ ತಂದರು. ಹೇಗೆ? ‘ಇವರುಯೆಹೋವನಜನರು.
ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಇವರು ತೊರೆದರು.’ ಎಂದು ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಅನು್ನವಂತೆ ಾಡಿದರು.

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

24ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಬದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು. 25 ಆಗ ಾನು ಶುದ್ಧ ನೀರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹೊಲಸನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ತೊಳೆದು ಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.” 26ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಆತ್ಮವನಿ್ನಟು್ಟ
ನಿಮ್ಮ ೕಚನೆಯ ರೀತಿಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿ್ಲನ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ
ಮೃದು ಾದ ಾನವ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 27 ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ನೀವು
ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಷು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸುವಿರಿ. 28 ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಳುವಿರಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.” 29ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗದ ಾಗೇ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಬೀಜ ಬೆಳೆಯಲು ಾನು
ಆ ಾಪಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ಮರಗಳಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಹಣು್ಣ
ದೊರಕುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡಿ ನೀವು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುವ ದಿವಸಗಳು ತಿರುಗಿ ಾರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. 31 ನೀವು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಾಡಿದ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನ ನೀವು ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”
32 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು

ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಾಮದ ಬನತೆ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀವು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಸನಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.”

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

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

37 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ

ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 38 ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂದೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವಂತೆ ಜನರು ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

37
ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ದಶರ್ನ

1 ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ನಗರದೊಳಗಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ತಗಿ್ಗನ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಆ ಬಯಲಿನ ತುಂ ಾ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು.
2ಆಬಯಲಿನನೆಲದಮೇಲೆಅನೇ ಾನೇಕ ಒಣಎಲುಬುಗಳುಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಎಲುಬುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಎಲುಬುಗಳು ತೀ ಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
3ಆಗನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,ಈಎಲುಬುಗಳಿಗೆ

ತಿರುಗಿ ಜೀವ ಬಂದೀತೋ?”
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಆ ಎಲುಬುಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ

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

7 ಾನು ಎಲುಬುಗ ಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರು ಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಎಲುಬುಗಳು ಅ ಾ್ಲಡತೊಡಗಿದವು ಮತು್ತ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8 ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ನಯುಗಳು, ನರಗಳು ಬಂದವು;
ಮತು್ತ ಚವರ್ವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು. ಆದರೆ ಆ ಶರೀರ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾ್ವಸವಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾಳಿ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು. ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಳಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಳಿಯೇ, ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸತ್ತ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಧಿದು. ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಧಿದು. ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರುವದು.’ ”
10 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಪರ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಹೇಳಿದೆನು. ಆಗ ನಿಜೀರ್ವ

ದೇಹಗ ಳಗೆ ಾ್ವಸವು ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ತರಹ ಜನಸಮೂಹವುಅಲಿ್ಲತು್ತ.

11ಆಗಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ,ಈಎಲುಬುಗಳುಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗ. ‘ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯು ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಾವು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 12ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಬದೇಶ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ತರುವೆನು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 14 ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು
* 37:5: ಉಸಿರು ಅಥ ಾ ಆತ್ಮ.
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ತಿರುಗಿ ಜೀವ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಬದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು
ಬರುವದು.’ ” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂ ಾಗುವದು

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

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

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

24 “ ‘ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರ ಾಜ ಾಗುವನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು.
ಾನುಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆಅವರುವಿಧೇಯ ಾಗುವರು;ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲಅವರು ಾಳುವರು.

25 ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುವರು. ಅವರೂ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂಅಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವರು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನುಅವರನಿತ್ಯ ಾಲದ
ಾಜನು. 26 ಾನು ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರ ತೆ ಾಡುವೆನು. ಇದು ನಿರಂತರದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿರುವದು. ಾನು ಅವರ ಸಬದೇಶವನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನುಮತು್ತ ಅವರಮಧೆ್ಯ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಇದುನಿರಂತರ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 27 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದು. ೌದು, ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 28 ಇತರ ದೇಶಗಳವರು ಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷಜನರೆಂದುಅವರಿಗೆತಿಳಿದುಬರುವದು. ಾಕೆಂದರೆಅವರಮಧೆ್ಯ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾ್ಥನವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರಿಸುವೆನು.’ ”

38
ಗೋಗಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

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

7 “ ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8 ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. ಅನಂತರದ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವಿರಿ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಾವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲಈಪವರ್ತಗಳು
ಾಳು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನೆಲೆಸುವರು. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆಯೂ ಬರುವಿರಿ.’ ”

10 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಒಂದು
ಆಲೋಚನೆಯು ಹೊಳೆಯುವುದು. ನೀನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡುವಿ. 11 ‘ ಾನು
ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅವರು ಾಂತಿಯಿಂದ
ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತರೆ; ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಚಿಲಕವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾಗಿಲು ಸಹ ಇಲ್ಲ. 12 ಾನು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಹಿಂದೆ
ಾಶ ಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಜನಭರಿತ ಾಗಿರುವ ಆ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. ಈಗ ಆ ಜನರಿಗೆ
ದನಕರುಗಳೂ ಸಬತು್ತಗಳೂ ಇವೆ. ಅವರು ಲೋಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಬ ಾಢ್ಯ
ದೇಶಗಳುಬೇರೆಬ ಾಢ್ಯ ದೇಶಗ ಂದಿಗೆಸಂಪಕಿರ್ಸಲುಇವರಮೂಲಕಹೋಗಲೇಬೇಕು’ಎಂದುನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

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

14ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಗೋಗನಿಗೆಹೇಳು, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನನ್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಶ ಾಡಲು ಬಂದಿರುವೆ. 15 ಬಹು ದೂರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಬರುವೆ. ನೀನುಬಹಳಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಕರೆತರುವೆ. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆಬರುವರು. ನೀವು
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಬ ಾಢ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಿರಿ.
ನೀವು ಕರೀ ೕಡದಂತೆ ದೇಶವನು್ನ ಕವಿಯುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಗೋಗ್ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಾಜ್ಯಗಳು ಾನು ಎಷು್ಟ
ಾಮಥ್ಯರ್ ಾಲಿಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು. ಾನು ಪವಿತ್ರನು
ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಬೇಕಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರು ಾದು ನೋಡುವರು.’ ”

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

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

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

39
ಗೋಗ್ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಅಂತ್ಯ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ಗೋಗನೇ, ನೀನು ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ
ಾಯಕನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿಸುವೆನು. 3ಆದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವಬಿಲಿ್ಲಗೆಹೊಡೆಯುವೆನು,ಆಗನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಾಣವುಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು!
4 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾಯುವೆ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ
ದೇಶದವರೆ ಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯುವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಸಕಲ ಾಂಸ ಾರಿ
ಪ ಗಳಿಗೂ, ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. 5 ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆ. ಇದನು್ನ ಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

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

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

11ದೇವರುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಗನನು್ನ ಹೂಣಿಡಲು ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಆರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನನು್ನ ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ‘ಪ್ರ ಾಣಿಕರ ಕಣಿವೆ’* ಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಗುವುದು. ಅದು ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವದು. ಾಕೆಂದರೆ ಗೋಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ

ಅಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡಲ್ಪಡುವವು. ಆ ಸ್ಥಳ ‘ಗೋಗ್ ಸೈನ್ಯದ ತಗು್ಗ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

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

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

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೂ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವೆ ಾ್ಲ ಕೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡುವಮ ಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂನೆರೆದುಬಂದು ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.

18ನೀವು ರಣವೀರರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಾಯಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾನಿನ ಕುರಿ, ಹೋತ, ಹೋರಿಗಳಂತೆ ಕೊಬಿ್ಬಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ನಿಮ ಾಗಿ ವಧಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ತಿನಿ್ನರಿ; ಅಮಲೇರುವ ತನಕ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 20 ನನ್ನ ಈ ಔತಣದಲಿ್ಲ

ಕುದುರೆಗಳ, ಾಹುತರ,ಶೂರರಮತು್ತ ಸೈನಿಕರ ಾಂಸವನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ತಿನು್ನವಿರಿ.’ ”ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

21ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಇತರ ದೇಶಗಳವರು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಆಗ ಆ ದೇಶದವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ಆ ಶತು್ರವಿಗೆದು ಾಗಿ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್
ತೋರಿಸಿದುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. 22 ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜ ಾಂಗ ಾನು ಅವರ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿಯುವರು. 23 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಾನು ಾಕೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆನು. ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು. 24 ಅವರು ಾಪ ಾಡಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು. ಅವರಿಂದ ಾನು
ದೂರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆನು.”

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಗ ಾನು ಾಕೋಬನ
ವಂಶದವರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜ ಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದಯೆ
ಇರುವದು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮದ ಸಲು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 26 ಆ ಜನರು ತಮಗೊದಗಿದ
ಅವ ಾನವನೂ್ನ ನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿವತಿರ್ಸಿದ್ದನೂ್ನಮರೆತುಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ ಸಬದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 27 ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾನು ಎಷು್ಟ ಪವಿತ್ರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 28 ಾನು ಅವರ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು, ಅವರನು್ನ ಅವರ ಸಬದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದೆನು. 29 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

40
ಹೊಸ ಆಲಯ

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

2ದಶರ್ನ ಂದರಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳಉನ್ನತ
ಪವರ್ತದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿದನು. ನನೆ್ನದುರಿಗಿದ್ದ ಆ ಪವರ್ತ ಒಂದು ನಗರದಂತೆ ಕಂಡಿತು. 3ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾಮ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ
ನೂಲೂ, ಅಳತೆಯ ಕೋಲೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 4 ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು, ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ತೋರಿಸುವಪ್ರತಿ ಂದುವಸು್ತಗಳಮೇಲೆಚೆ ಾ್ನಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡು. ಾಕೆಂದರೆ

ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದಿರುವೆ. ನೀನು ನೋಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.”

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

ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
6 ಅವನು ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅದರ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ವರದ

ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅದು ಒಂದು ಅಳತೆಕೋಲು ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಕೋಣೆಗಳ
ಉದ್ದಗಲವು ಒಂದು ಅಳತೆಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಕೋಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯ ಅಗಲ ಐದು ಳ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಕೂ ಾ ಒಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ.
8 ಅವನು ಕೈ ಾಲೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. 9 ಅದು ಎಂಟು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಾ್ವರದ ಎರಡು
ಬದಿಗಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅವು ಎರಡು ಳ ಅಗಲವಿದ್ದವು. ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಎದು ಾಗಿದ್ದ ಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಲೆಯಿತು್ತ. 10 ಾ್ವರದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರು ಸಣ್ಣ
ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಗೋಡೆಗಳೂ
ಸ ಾನಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 11ಅವನು ಾ್ವರದಪ್ರವೇಶಸ್ಥಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗಅದುಹತು್ತ
ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಹದಿಮೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 12ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯೆದುರು ತ ಾ್ಗದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ.

ಅದು ಒಂದು ಳಎತ್ತರ,ಒಂದು ಳದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೋಣೆಗಳುಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಗೋಡೆಯು
ಆರು ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.

13ಅವನು ಆ ಕೋಣೆಯಹೊರ ಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಹೊರ ಾಗದ
ತುದಿಯ ತನಕ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತೆದು ಳವಿತು್ತ. ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಎದುರು
ಬಂದು ಾಗಿದ್ದವು. 14ಅವನು ಕೈ ಾಲೆಯಎರಡು ಬದಿಗಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗಅದರಒಟು್ಟ
ಅಳತೆ ಅರವತು್ತ ಳದಷಿ್ಟತು್ತ. 15 ಹೊರಗಿನ ಾಗಿಲಿನ ಒಳ ಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಾಲೆಯ
ಕೊನೆಯ ತುದಿಯ ತನಕ ಐವತು್ತ ಳವಿತು್ತ. 16 ಪ್ರತೀ ಾವಲು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಗಳು,
ಗೋಡೆ ಮತು್ತ ಜಗಲಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಿಟಕಿಯ ಅಗಲದ ಾಗವು ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು.
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರ

17 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಾ್ರ ಾರದ
ಸುತ್ತಲೂ ಮೂವತು್ತ ಕೋಣೆಗಳೂ ನೆಲಗಟೂ್ಟ ಇದ್ದವು. ಆ ಕೋಣೆಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿ ನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆ ಮುಖ
ಾಡಿದ್ದವು. 18 ಾ್ವರದ ಉದ್ದ ಅಳತೆಯಷು್ಟ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಅಗಲದ ಅಳತೆ ಾಗಿತು್ತ. ನೆಲಗಟು್ಟ ಪ್ರವೇಶ
ಾ್ವರದ ಒಳಗಿನ ತುದಿಯತನಕವಿತು್ತ. ಇದು ಕೆಳಗಣ ನೆಲಗಟಾ್ಟಗಿತು್ತ. 19ಅವನು ಕೆಳಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಒಳ ಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಹೊರ ಾಗದ ತನಕ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು ನೂರು ಳ
ಉದ್ದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ,ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.
* 40:5: ಉದ್ದಅಳತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕೈಹಿಡಿ ಉದ್ದ. ಈ ಳವು 20.67 ಇಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ, ಅಥ ಾ
52.5ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೆಸಮ ಾಗಿದೆ. † 40:5: ಆರು ಳ 10ಅಡಿ, 4ಇಂಚುಅಥ ಾ 3.15ಮೀಟರ್.ಸಜ್ಜಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಸುತ್ತಲೂ
ಾಜಕರು ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 40:20 1351 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 40:39

20 ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಉದ್ದಗಲವನು್ನ ಅವನು
ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. 21 ಈ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಮತು್ತ ಅದರ
ಕೈ ಾಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಲಿನಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಂತೆಯೇಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವುಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 22 ಅದರ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಕೈ ಾಲೆ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ

ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂವರ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಬರಲು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯು ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಒಳ ಾಗದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
23 ಾ್ರ ಾರದ ಹೊರಗೆ ಉತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಾ್ವರವಿತು್ತ. ಇದು
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ವರದಂತಿತು್ತ. ಅವನು ಒಳಗೋಡೆಯ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೋಡೆಯ ಾ್ವರದ ತನಕ
ಅಳೆ ಾಗ, ಾ್ವರದಿಂದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ನೂರು ಳವಿತು್ತ.

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

ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರ
28 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದ ಣದ ಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈ

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

32 ಅನಂತರ ಅವನು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಬೇರೆ ಾ್ವರಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದಳತೆಯಿತು್ತ. 33 ಅದರ
ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆ, ಕೈ ಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಅಳತೆಯಂತೆ ಇದ್ದವು. ಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಕೈ ಾಲೆಯ ಮೇಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ
ಅಗಲವಿತು್ತ. 34ಅದರಕೈ ಾಲೆಹೊರ ಾ್ರ ಾರದಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಾ್ವರದಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. ಆ ಾ್ವರಕೆ ್ಕೕರಲು ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

35ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಬೇರೆ ಾ್ವರಗಳಂತೆಯೇ ಅದರ ಅಳತೆಯಿತು್ತ. 36ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು
ಮತು್ತ ಕೈ ಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಾ್ವರದ ಅಳತೆಯಂತಿತು್ತ. ಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಾ್ವರವು
ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 37 ಕೈ ಾಲೆಯು ಹೊರ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲಯ ಾ್ವರದ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವು ಗೋಡೆಗಳ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಾ್ವರವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

ಯಜ್ಞವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುವ ಕೋಣೆಗಳು
38 ಈ ಾ್ವರದ ಕೈ ಾಲೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಾಗಿಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿತು್ತ. ಇದು ಾಜಕರು

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

ಸಿಕಿ್ಕಸುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವುಈಮೇಜುಗಳಮೇಲಿತು್ತ.

ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
44 ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದ ಣಕೆ್ಕ

ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ದ ಣದ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಉತ್ತರಕೆ ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ.
45ಅವನು, “ದ ಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯು, ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ. 46 ಆದರೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ವಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ, ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ
ಾಜಕರು ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಯ ಾಪರ್ಣೆ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
47ಅವನುಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅದುಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ ನೂರು ಳಉದ್ದ,ನೂರು
ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಈಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಆಲಯದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ.

ಆಲಯದ ಕೈ ಾಲೆ
48 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆಲಯದ ಕೈ ಾಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅದರ

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

ಕೈ ಾಲೆಯ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದವು.

41
ಆಲಯದಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ

1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅದರ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗೋಡೆಗಳುಆರು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿದ್ದವು. 2ಅದರ ಾಗಿಲು
ಹತು್ತ ಳಅಗಲ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಎರಡುಬದಿಯೂಐದೈದು ಳವಿದ್ದವು. ಅವನುಆಕೋಣೆಯಅಳತೆ
ತೆಗೆದನು. ಅದು ನಲವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ಆಲಯದಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ

3 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಎರಡು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿದು್ದ ಏಳು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಾ್ವರವು ಆರು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. 4ಆಮೇಲೆ ಆಪುರುಷನು ಕೋಣೆಯಉದ್ದವನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳಉದ್ದ,ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. “ಇದುಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ”
ಎಂದು ಅವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೋಣೆಗಳು

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

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

ಅಗಲ ಾಗಿದು್ದ ತೊಂಭತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಳ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.
13 ನಂತರ ಅವನು ಆಲಯದ ಅಳತೆ ತೆಗೆದನು. ಆಲಯವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ನಿಯಮಿತದ
ಸ್ಥಳ, ಅದರ ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಗೋಡೆಯ ಸಹಿತ ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 14 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳವೂ ನೂರು ಳಉದ್ದವಿತು್ತ.

15 ಆಲಯದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಿದನು. ಅದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ನೂರು ಳವಿತು್ತ.
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ, ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಮುಖ ಾಡಿದ್ದ ಕೈ ಾಲೆಯ 16 ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ

ಮರದ ಹಲಗೆಗಳು ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹೊದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಾ್ವರದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಟಕಿಯ ತನಕಮರದ ಹಲಗೆಯಹೊದಿಕೆ ಇತು್ತ.

17 ಾಗಿಲಿನಮೇಲೆಯೂಒಳಗಿನಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ 18ಕೆರೂಬಿದೂತರಮತು್ತ
ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಎರಡು ಕೆರೂಬಿದೂತರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿ ಕೆರೂಬಿದೂತರಿಗೆ ಎರಡುಮುಖಗಳಿದ್ದವು. 19ಒಂದುಮುಖಮನುಷ ್ಯನಮುಖದಂತಿದು್ದ ಖಜೂರ್ರ
ವೃಕ್ಷವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸುತಿ್ತತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ಮುಖವು ಸಿಂಹದಮುಖದಂತಿದು್ದ ಆಚೆ ಪಕ್ಕದ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವನು್ನ
ನೋಡುವಂತಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 20 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲದಿಂದ ಾಗಿಲವರೆಗೆ ಕೆರೂಬಿದೂತರಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರು.

21 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಚೌಕ ಾಗಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೆದುರು ಮರದಿಂದ
ತ ಾರಿಸಿದವೇದಿಕೆಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ 22ಒಂದುವಸು್ತ ಇತು್ತ. ಅದುಮೂರು ಳಎತ್ತರ,ಎರಡು ಳ
ಉದ್ದವಿತು್ತ. ಅದರಮೂಲೆಗಳು,ಅದರಚೌಕಟು್ಟ ಮತು್ತ ಬದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ್ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
“ಈಮೇಜುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಆಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.

23ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಮತು್ತ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 24ಒಂದೊಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಮಡಚುವ ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 25ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆರೂಬಿದೂತರಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷದಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತೕ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕೈ ಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಾಡಿದ ಸೂರು ಇತು್ತ. 26 ಇದಕೆ್ಕ ತೆರೆಯ ಾಗದ
ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರು ಮತು್ತ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ
ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ.

42
ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು

1 ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
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ಅದು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲತು್ತ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಈ ಕಟ್ಟಡವು
ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಉತ್ತರ ಾಗದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗಿಂದ
ಜನರು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನಷು್ಟ ಎತ್ತರವಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ
ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿದ್ದವು. ಇಪ್ಪತು್ತ ಳದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರವು ಆಲಯಕೂ್ಕ ಕಟ್ಟಡಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇತು್ತ.
ಎದುರಿನ ಕೋಣೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದ ನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆ ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. 4 ಇದರ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಹತು್ತ ಳ ಅಗಲ, ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಾರಿಯು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ದ ಣ
ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 5-6ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಎತ್ತರವಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಇದಕೆ್ಕ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಇದ್ದಂತೆ
ಸ್ತಂಭಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಗಳು, ಮಧ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇದ್ದವು. ಮೇಲಿನಂತಸು್ತ, ಮಧ್ಯ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಕಿರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಮಧ್ಯ ಅಂತಸು್ತ ಕೆಳಗಿನ
ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಅಗಲದಲಿ್ಲ ಕಿರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳು ಆ ಜಾಗವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು.
7 ಕೋಣೆಗಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಸಮ ಾಗಿ ಇತು್ತ. ಇದು
ಕೋಣೆಗಳೆದುರು ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 8ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ
ಾಲುಐವತು್ತ ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಆಲಯದಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕಟ್ಟಡವುನೂರು ಳಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.

9 ಕಟ್ಟಡದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಇತು್ತ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಿಂದ
ಜನರು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಬಹುದು. 10 ಈ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಾ್ರ ಾರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯು
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ.
ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಕಿರಿ ಾದ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಾಗಿ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕೋಣೆಗಳು ಇದ್ದವು. 11 ಈ ಕೋಣೆಗಳ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾರಿಯು ಇತು್ತ. ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಅಳತೆಯೂ
ಾಗಿಲು ಕದಗಳ ವಿ ಾ್ಯಸವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 12 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಕಟ್ಟಡದಪೂವರ್
ಾಗದಲಿ್ಲದು್ದ ಗೋಡೆಯಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಿಯಿಂದ ಜನರು ಒಳಪ್ರವೇಶ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
13ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿಯಮಿತ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ಉತ್ತರದ ಮತು್ತ

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

15ಆಲಯದ ಒಳ ಾಗದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರದಿಂದ
ಹೊರತಂದು ಆ ಜಾಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳೆದನು. 16 ಪೂವರ್ ಾಗವನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅಳೆದನು. ಅದು ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 17ಅವನು ಉತ್ತರ ಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು ಐನೂರು
ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 18 ಅವನು ದ ಣದ ಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ.

19ಅನಂತರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅಳೆದನು. ಅದು ಐನೂರು ಳಉದ್ದವಿತು್ತ. 20ಆಲಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅಳೆದನು. ಆ ಗೋಡೆ ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿದು್ದ ಐನೂರು ಳ
ಅಗಲವಿತು್ತ. ಅದು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿತು್ತ.

43
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು

1 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದಿತು. ದೇವರ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ
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ಮಹಿ ಾಪ್ರ ಾಶದಿಂದನೆಲವುಬೆಳಕಿನಿಂದತುಂಬಿತು್ತ. 3 ಾನುನೋಡಿದದಶರ್ನವುಕೆ ಾರ್ ಾಲುವೆಯ
ಬಳಿ ಕಂಡ ದಶರ್ನದಂತಿತು್ತ. ಾನು ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 4ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯುಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಾ್ವರದಮೂಲಕ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದಿತು.
5ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ತಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು

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

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

13 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಉದ್ದ ಳದ* ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಡಿ ಾಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ಾಲಿವೆ ತೋಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದರ ಆಳ ಒಂದು ಳ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಅಗಲ
ಒಂದು ಳ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದದ ಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಇದು ಎತ್ತರ ಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ವಿ ಾ್ಯಸ. 14 ನೆಲದಿಂದ ಅಡಿ ಾಯದ ತಳದವರೆಗೆ ಅಡಿ ಾಯದ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಳ, ಅದರ ಅಗಲ
ಒಂದು ಳ, ಚಿಕ್ಕ ಸಜ್ಜದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಜ್ಜದವರೆಗೆ ಾಲು ್ಕ ಳ ಎತ್ತರ, ಎರಡು ಳ ಅಗಲ.
15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಳ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳು
ಕೊಂಬಿನ ಆ ಾರದಂತಿದ್ದವು. 16 ಬೆಂಕಿ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಳ; ಅಗಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಳ. ಅದು ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ

ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಅಂಚು ಅಧರ್ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. (ಅಡಿ ಾಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಾಲುವೆಯ ಅಗಲ ಎರಡು ಳ.) ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹತು್ತವ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು
ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವು.”

18 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕ್ರಮಗಳು ಾವುದೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ
ರಕ್ತ ಚಿಮುಕಿಸುವದಕೆ್ಕ ಈ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. 19 ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯ ಾಜಕರ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಎಳೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ಇವರು ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕರು.

* 43:13: ಉದ್ದ ಳ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಒಂದು ಳಮತು್ತ ಒಂದು ಕೈಹಿಡಿ.”
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ಇವರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.’ ” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 “ನೀನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇದಿಯ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ
್ರೕ ಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲಿನ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದಿಂಡಿನಮೇಲೂ ರಕ್ತ
್ರೕ ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡು ಾಗ ನೀನು ವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಿ. 21ಆಮೇಲೆ ಾಪಪರಿ ಾರದ

ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಲಯದಜಾಗದಲಿ್ಲ ಆಲಯದಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುಡಬೇಕು.
22 “ಎರಡನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋತವನು್ನ ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕರು ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಾಡಬೇಕು. 23 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಒಂದು ಹೋರಿ
ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪು ್ಪ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿದಿವಸ ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಆಡನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಒಂದು ಎಳೇ
ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಟಗರುಗಳನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 26 ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಾಜಕರು ವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
27ಏಳುದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ,ಎಂಟನೇದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

44
ಹೊರಗಿನ ಾ್ವರ

1ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಆಲಯದಪೂವರ್ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಂದನು. ಾವು ಾ್ವರದ ಹೊರಗಿದೆ್ದವು.
ಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚತು್ತ. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಈ ಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಇದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಾರೂ ಪ್ರವೇಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಾ್ವರದಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರಬೇಕು.
3ಜನರ ಅಧಿಪತಿಯುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಲು ಬರು ಾಗ ಅವನು ಾತ್ರ ಈ ಾ್ವರದ
ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧಿಪತಿಯು ಾ್ವರದ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದೇ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರ ಬರಬೇಕು.”

ಆಲಯದಪವಿತ್ರತೆ
4 ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆಲಯದ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬುತಿ್ತತು್ತ. ಾನು
ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳು,
ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು.
ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳನೂ್ನ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡು. 6 ಅನಂತರ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವೇ, ನೀವು
ಾಡಿರುವಭಯಂಕರಕೃತ್ಯಗಳುನನಗೆ ಾ ಾಗಿವೆ. 7ನೀವುನನ್ನಆಲಯದೊಳಗೆಅನ್ಯರನು್ನ ತಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಾದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ನೀವು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ, ಕೊಬು್ಬ, ರಕ್ತಗಳ ಾಣಿಕೆ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ. 8ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಅನ್ಯರ ವಶ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’ ”
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9 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಅನ್ಯಜನರೊಳಗೆ ತನುಮನಗಳಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು.
10 ಗತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಾಗ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. 11 ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಲೇವಿಯರು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ
ಾವಲು ಾಯ್ದರು. ಆಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ, ಅವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 12 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯರು, ಜನರು
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನಪೂಜಿಸುವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ‘ಅವರು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು.’ ” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರಂತೆ ಲೇವಿಯರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ

ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ, ಅತೀ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬರ ಾರದು. ಅವರು ಾಡಿದ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿಅವರುಅವ ಾನಿತ ಾಗಬೇಕು. 14ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲುಅವರಿಗೆ
ಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಾಡಬೇ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.

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

ಹೋಗು ಾಗ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುವರು. ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರುವವಿಶೇಷ ಾದಉ ಾ್ರಣಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಅವರುಆವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವರುಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಾಡುವದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಂ ಾಗುವುದು.
20 “ಆ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ

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

23 “ ಾಜಕರು ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 24 ಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಾ್ಯ ಾಧಿಶ ಾಗಿ ಾಜಕರು ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೂಟಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ರಜಾದಿನಗಳನು್ನ
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ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರು ೌರವಿಸುವರು. 25ಸತ್ತಹೆಣದಬಳಿಗೆಹೋಗಿಅವರುತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ ಾಗಲಿ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮದುವೆ ಾಗದಿದ್ದ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 26ಆ
ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡ ತರು ಾಯ ಾನು ಏಳು ದಿವಸ ಾಯಬೇಕು. 27 ಅನಂತರ

ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಂದು
ಾಜಕನು ದಲು ತನ ಾಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” ಇದು ನನ್ನ

ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
28 “ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತಯು ಾನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾವ ಆಸಿ್ತಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಾನೇ

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

45
ಪವಿತ್ರ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ

1“ನೀನು ಚೀಟು ಾಕಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ. ಆ
ಪ್ರದೇಶವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲವಿರುವದು.* ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಜಾಗವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 2 ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಐನೂರು ಳ ಚೌಕದ ಸ್ಥಳ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಾಗದ ಪರಿಧಿಯಉದ್ದಕೂ್ಕ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲದ ಜಾಗವಿರುವದು.
3-4 ಪವಿತ್ರ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ
ಸ್ಥಳವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಾಗವು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಅವರ
ಮನೆಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಮೀಸ ಾದ ಐನೂರು ಳ ಚೌಕ ಾದ ಜಾಗವು
ಈಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಆಸ್ಥಳವುಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಾಕೆಂದರೆಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಆಲಯವುಅಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 5ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದಉಳಿದಧರ್ ಾಗವುಅಂದರೆಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳಉದ್ದದ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದಜಾಗವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವು
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.†

6 “ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಐದು ಾವಿರ ಳ
ಅಗಲದ ಪ್ರದೇಶ ಾಗವು ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಾಗವು
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಅಧಿಪತಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಭೂ ಾಗಗಳಿರುವುದು.
ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್ ಭೂ ಾಗ.
ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಅಧಿಪತಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಪತಿಯಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶ
ಾಗವುಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚಿನಿಂದಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 8ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಈ
ಾಗವುಅಧಿಪತಿಗೆಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ,ಹಿಂದಿನ ಾಲದಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಡಿದಂತೆಈಅಧಿಪತಿಯುಜನರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿಅವರಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಭೂ ಾಗವುಇಸೆ್ರೕಲಿನಇತರ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.”

* 45:1: ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಯು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ,
ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಯು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. † 45:5: ಅವರು
…ಈಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ “ಈಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ 20 ಾಗಗಳು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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9 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಆಳುವವರೇ, ಅವರನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಗಿಆಳುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾ್ಯಯದಿಂದಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ
ಾಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
10 “ಜನರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಳತೆಗಳನೂ್ನ ಾ್ರಸುಗಳನೂ್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11 ಏಫಾ ಮತು್ತ ಬತ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬತ್
ಮತು್ತ ಏಫಾ ಇವೆರಡೂ ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಾಲು. ಆ ಅಳತೆಗಳು ಹೋಮೆರಿಗೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 12 ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೆ ಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನವು ಅರವತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ನಷು್ಟ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು ಶೆಕೆಲ್ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು.

13 “ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಯಿದು:

ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಗೋಧಿಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಹೋಮರ್ ಾಲಿರ್ಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಾಲಿರ್ ಕೊಡಬೇಕು;
14ಒಂದು ಕೋರ್ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಗೆ 1/10 ಬತ್ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್, ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಎಂಬುದನು್ನ

ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
15ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೀ ಾವರಿಯಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

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

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

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

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಸಮಪರ್ಣೆ
21 “ ದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ

ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಆ ಹಬ್ಬವು ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ
ನಡೆಯುವದು. 22ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಳುವ ಾಜನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು. 23 ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜನು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ಾಜನು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು
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ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಹೋರಿ ಂದಿಗೂ ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ
ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾಜನುಪ್ರತೀ ಒಂದುಏಫಾಜವೆಗೋಧಿ ಂದಿಗೆಒಂದುಹಿನ್ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 25ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಹಬ್ಬದಏಳುದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ ಾಜನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. ಈಹಬ್ಬವು
ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದು. ಈ ಾಣಿಕೆಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿ ಾಗಿ ಅವೆ.”

46
ಾಜನೂ ಹಬ್ಬಗಳೂ

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

4 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು.
ಅವನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಆರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಏಫಾ
ಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
6 “ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿವಸ ಅವನು ಒಂದು ಎಳೇ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಅದರ ತೆಗೆ ಆರು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ಾಜನು ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯವನು್ನ ಹೋರಿ ಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಏಫಾ
ಾನ್ಯವನು್ನ ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಾದಷು್ಟ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆಅವನು ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಏಫಾ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಂದು ಹಿನ್ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

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

9 “ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಉತ್ತರ
ಾ್ವರದಿಂದ ಬರುವವರು ದ ಣ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಣದ ಾ್ವರದಿಂದ ಒಳ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಉತ್ತರ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಾರೂ ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗ ಾರದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನೇರ ಾಗಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರಬೇಕು. ಜನರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡು ಾಗ ಅವನೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಅವನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.

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

12 “ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥ ಾ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
ಅಥ ಾ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅವನಿ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದ ಾಗಿಲು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂತೆ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಅವನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವುಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು.
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ದೈನಂದಿನ ಸಮಪರ್ಣೆ
13 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕುರಿಯನು್ನ

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

ಾಜನ ಾಬಸದ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಾಜನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ

ಭೂಮಿಯ ಾಗವನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರುವದು. ಅದು ಅವರ
ಆಸಿ್ತ ಾಗುವದು. 17ಆದರೆ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಾತ್ರವೇ ಾಸನ ಾ್ದಗಿರುವದು. ಅನಂತರ ಅದು
ಾಜನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವದು. ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. 18 ಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕಂದು
ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಅಥ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಾಲನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.”

ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆಮನೆ
19 ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಮ ಾ ಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ ಪ್ರವೇಶ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಾಜಕರ ಪವಿತ್ರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ಾಂಸಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸುವರು.
ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡುವರು. ಇದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಕೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆಂದರೆಅವರುಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆಆಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ತರುವಅವಶ್ಯಕತೆಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಾವರ್ಜನಿಕರು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ತರ ಾರದು.”
21 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಾ್ರ ಾರದ ಾಲು ್ಕ

ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ವಿ ಾಲ ಾದ ಾ್ರ ಾರದ ಪ್ರತೀ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರವಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 22 ಆ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ
ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರವಿತು್ತ. ಈ ಾ್ರ ಾರದಉದ್ದ ನಲವತು್ತ ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲಮೂವತು್ತ
ಳ. ಈ ಾಲು ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರಗಳುಒಂದೇಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 23ಇವುಗಳಸುತ್ತಲೂಇಟಿ್ಟಗೆಯ

ಗೋಡೆಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಈಗೋಡೆ ಳಗೆಅಡಿಗೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 24ಅವನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆಲಯದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಯಜ್ಞದ
ಾಂಸವನು್ನ ಆ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವರು.”

47
ಆಲಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆ

1 ಅವನು ಆಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಆಲಯದ
ಪೂವರ್ ಾ್ವರದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಲಯದ ಮುಂ ಾಗ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. ಆ ನೀರು ಆಲಯದ ದ ಣದ ಾಗದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹರಿಯು ಾ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದ ಣದ
ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಂದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೇಪೂವರ್ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ತಂದನು. ಆ ಾ್ವರದ ದ ಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತತು್ತ.

3ಅವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದನು. ಅವನು ಾವಿರ
ಳಅಳೆದನು. ನನ್ನನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬರುವಂತೆಹೇಳಿದನು. ನೀರು ನನ್ನ ಾದ

ಮುಳುಗುವಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. 4ಅವನು ತಿರುಗಿ ಾವಿರ ಳ ಅಳೆದನು. ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ನನ್ನ ಣ ಾಲಿನಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. ತಿರುಗಿ ಅವನು ಾವಿರ ಳದಷು್ಟ
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ದೂರ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ನನ್ನ ಸೊಂಟದಷು್ಟ
ಆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಳ ದೂರ ಅಳೆದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೆಚಿ್ಚದು್ದ ನನಿ್ನದ
ಾಟಲು ಆಗದಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. ಅದು ನದಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಈಜಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಾಟ ಾಗದ
ಆಳ ಾದ ಹೊಳೆ ಾಗಿತು್ತ. 6ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನೋಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಗಮನವಿಟಿ್ಟ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 7 ಾನು ನದಿಯ

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

ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ
13ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆದೇಶವನು್ನ

ವಿಂಗಡಿಸು ಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇರೆ ಾವುವೆಂದರೆ, ೕಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡು ಾಲು ಇರುವದು. 14 ನೀವು
ದೇಶವನು್ನ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾಲು ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಈದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ ಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
15 “ದೇಶದ ಮೇರೆ ಾವದೆಂದರೆ, ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ

ಹೆತೊ್ಲೕನ್ಕಡೆಗೂಅಲಿ್ಲಂದಚೆ ಾದ್ಕಡೆಗೂ 16ಅಲಿ್ಲಂದಬೇರೋತ್ಕಡೆಗೂಅಲಿ್ಲಂದಸಿಬ್ರಯಿಮ್ (ಇದು
ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ ಾಮತ್ ಗಳ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ) ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಚೇರ್ ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹತಿ್ತೕಕೋನ್
(ಇದು ಹ ಾನದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ) ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 17 ಹೀಗೆ ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ದಮಸ್ಕದಉತ್ತರದ ಗಡಿ ಾದ ಹಚರ್ಐನೋನ್ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಾಗುವದು. ಇದುಉತ್ತರ
ಾಗದಮೇರೆ.
18 “ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ, ಮೇರೆಯು ಹ ಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಹಚರ್ ಐನೋನ್

ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿದು ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಾ ಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು
ಪೂವರ್ ಕಡೆಯಮೇರೆ.

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

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

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

48
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿವಿಧ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಬಸ

1-7“ಉತ್ತರದಮೇರೆಯುಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಿಂದಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಅಲಿ್ಲಂದಹೆತೊ್ಲೕನಿಗೂಅಲಿ್ಲಂದ
ಹ ಾತ್ ಕಣಿವೆಗೂಅಲಿ್ಲಂದಹಚರ್ಏ ಾನಿಗೂಹೋಗುವುದು. ಈಸ್ಥಳವುಹ ಾತ್ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕಸ್ ನ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾನ್,
ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯು
ಸಿಗುವದು.
ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಗ

8 “ಆ ಯೆಹೂದನ ಸರಹದಿ್ದನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೆ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿಡಬೇ ಾದ
ಭೂಮಿಯಿದೆ. ಇದಲ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ. ಇದರ ಉದ್ದವು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಇರುವ ಬೇರೆ ಕುಲದವರ ಾಬಸದ ಭೂಮಿಯಷಿ್ಟರುವುದು. ಆಲಯವು ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವದು. 9ಈಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಇದು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿರುವದು. 10 ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ವಿ ಾಗಿಸಿ ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
“ ಾಜಕರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಾಗದ ಉದ್ದವು

ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ದ ಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಇರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು. 11 ಈ ಭೂಮಿಯು
ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರಿಗಿರುವದು. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಜಕ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ

ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಲೇವಿಕುಲದ ಜನರಂತೆಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
12ಪವಿತ್ರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಈ ಾಗವು ಆ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೇವಿಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಇರುತ್ತದೆ.

13 “ ಾಜಕರ ಭೂಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾಲಿನ ಭೂಮಿ ಇರುವದು. ಇದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಳ; ಅಗಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ. ಈ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಒಟ್ಟಳತೆ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ. 14 ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಾರಕೂಡದು,

ಬದ ಾಯಿಸಕೂಡದುಮತು್ತ ವಿಭಜಿಸಕೂಡದು. ಈಪ್ರದೇಶವುಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗ ಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಆಸಿ್ತಯ ಾಲು

15 “ ಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ
ಮತು್ತ ಐದು ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ತುಂಡು ಜಾಗ ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಜಾಗವು ನಗರವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ; ಪಶುಗಳ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು. ಾ ಾನ್ಯ
ಜನರು ಈ ಜಾಗವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ನಗರವು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುವದು. 16 ನಗರದ
ಅಳತೆಯು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಇರುವದು; ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ; ದ ಣದ
ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಇರುವದು. 17 ಪಶುಗಳನು್ನ

ಮೇಯಿಸಲುಪಟ್ಟಣದಸುತ್ತಲೂಹುಲು್ಲ ಾವಲಿರುವದು. ಈಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಅಗಲವುಪಟ್ಟಣದಸುತ್ತಲೂ
ಇನೂ್ನರ ಐವತು್ತ ಳವಿರುತ್ತದೆ. 18 ವಿಶೇಷ ಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸ್ಥಳದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 48:19 1364 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 48:35

ನಗರದ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. 19 ನಗರದ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ
ಜಾಗವನು್ನ ಉತು್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವರು. ಇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

20 “ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಚೌಕ ಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾಗಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಾಗವು ಾಜಕರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗವು ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ;ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವು ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ.
21-22 “ಈ ವಿಶೇಷ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಾಗವು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು

ಚೌಕ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 25,000 ಳ. ಇದರ ಅಗಲ 25,000 ಳ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗವು ಾಜಕರಿಗೂಒಂದು ಾಗವುಲೇವಿಯರಿಗೂಒಂದು ಾಗವುದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಾಗವೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಾಗಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದದ ಾಗಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

23-27 “ಈ ವಿಶೇಷ ಜಾಗದ ದ ಣದ ಸ್ಥಳವು ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲದವರಿ ಾಗಿ. ಈಗೋತ್ರದಪ್ರತಿಒಂದೊಂದು ಕುಲದವರಿಗೆಪೂವರ್ದಮೇರೆಯಿಂದಹಿಡಿದುಭೂಮಧ್ಯ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವದು. ಉತ್ತರದಿಂದ ದ ಣದ
ತನಕ ಇಲಿ್ಲ ಜಾಗ ದೊರೆಯುವ ಕುಲದವರು ಾರೆಂದರೆ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ಜೆಬೂಲೂನ್ಮತು್ತ ಾದ್ ವಂಶದವರು.

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

30 “ಇವು ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲದವರ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
“ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರುವದು. 31 ಅದಕೆ್ಕ

ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು. ರೂಬೇನ್ ಾಗಿಲು,ಯೆಹೂದ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಲೇವಿ ಾಗಿಲು.
32 “ನಗರದ ಪೂವರ್ದ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರುವದು. ಈ

ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು. ೕಸೇಫ್ ಾಗಿಲು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಾನ್
ಾಗಿಲು.
33 “ನಗರದ ದ ಣ ಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಉದ್ದವಿರುವದು. ಇದಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು. ಸಿಮೆ ೕನ್ ಾಗಿಲು, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಾಗಿಲು.
34 “ನಗರದ ಪಶಿ್ಚಮದಮೇರೆಯು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳಉದ್ದವಿರುವದು. ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು. ಾದ್ ಾಗಿಲು, ಆಶೇರ್ ಾಗಿಲು ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾಗಿಲು.
35“ನಗರದಸುತ್ತಳತೆಯುಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಳ. ಇಂದಿನಿಂದಈನಗರದಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು

ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.’ ”*

* 48:35: ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಇದು “ಜೆರುಸಲೇಮ್” ಪದದ ಶಬ್ದ ಶೆ್ಲೕಷ. ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು “ಯೆಹೊ ಾ ಾ” ಎಂದು
ಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
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ಾನಿಯೇಲ
ಾನಿಯೇಲನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ್ಯದ್ದದು್ದ

1 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ* ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಆಲಯದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

3 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ ಆದೇಶಕೊಟ್ಟನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಅರಸನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಚುಕಿಯರಿಗೆ ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು ಕೆಲವು ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜವಂಶೀಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖಮನೆತನದವರನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಯಸಿದನು. 4ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಆರೋಗ ್ಯವಂತರೂ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಸುಂದರರೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ ವಿ ಾ್ಯನಿಪುಣರೂ ಆಗಿದ್ದ
ಯುವಕರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಷೆಯನೂ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯನೂ್ನ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ವಿಧಿಸಿದನು.

5 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದಿ ಾಲು ಆ ತರುಣರಿಗೆ ಾನು ಸೇವಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 6ಆ ತರುಣರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ
ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ,ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬವರಿದ್ದರು. 7ಅಶೆ್ಪನಜನು ಆಯೆಹೂದ್ಯ ತರುಣರಿಗೆ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಹೆಸರುಗಳನಿ್ನಟ್ಟನು. ಾನಿಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್, ಹನನ್ಯನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಶದ್ರಕ್,ಮೀ ಾಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮೇಶಕ್ಮತು್ತ ಅಜಯರ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ.

8 ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನ ಪುಷಿ್ಟ ಾಯಕ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನೀಯವನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಆ ಾರ ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅಶೆ್ಪನಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

9 ದೇವರು ಅಶೆ್ಪನಜನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು.
10 ಆದರೆ ಅಶೆ್ಪನಜನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಆ ಾರ ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಈ
ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿಯೂ ಾಣಿಸುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಯಸಿ್ಸನ
ಬೇರೆ ತರುಣರಿಗಿಂತ ಸೊರಗಿದವ ಾಗಿ ಾಣುವೆ. ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನನ್ನ ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಹೊಣೆ ಾಗುವೆ” ಎಂದನು.

11ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ತಮ್ಮ ಾವಲು ಾರನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ
ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 12 ಾನಿಯೇಲನು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸಿರಿ. ತಿನು್ನವದಕೆ್ಕ ಾಯಿಪಲ್ಯ, ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ನೀರು, ಇವುಗಳ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ
ಕೊಡಬೇಡಿ. 13 ಹತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಸನ ಆ ಾರ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವ
ತರುಣರ ತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಾರು ಹೆಚು್ಚ ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾಣು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
* 1:1: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ… ವಷರ್ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605.
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14 ಾವಲು ಾರನು ಾನಿಯೇಲ,ಹನನ್ಯ,ಮೀ ಾಯೇಲ,ಅಜಯರ್ಇವರುಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪರೀ ಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. 15 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಅರಸನ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ತರುಣರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿದರು.
16 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವಲು ಾರನು ಅರಸನ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

17 ದೇವರು ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ
ವಿ ಾನವನೂ್ನ ಕಲಿಯುವ ಬುದಿ್ಧ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ
ಸ್ವಪ್ನಗಳನೂ್ನ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಮೂರು ವಷರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆ ಅವಧಿ
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಶೆ್ಪನಜನು ಆ ಎಲ್ಲ ತರುಣರನು್ನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.
19 ಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದನು. ಅರಸನಿಗೆ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರಷು್ಟ ಗ ್ಯ ಾದವರು ಆ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ತರೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಾಲು ್ಕ ಜನ ಯುವಕರು ಾಜನ ಸೇವಕ ಾದರು. 20 ಅರಸನು ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಯನು್ನ, ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ
ಎಲ್ಲ ೕಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತರಷು್ಟ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅರಸನು
ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 21 ಾನಿಯೇಲನು ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆ ವಷರ್ದ† ತನಕ
ಅರಸನ ಸೇವಕ ಾಗಿಮುಂದುವರಿದನು.

2
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸ್ವಪ್ನ

1ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೇವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕೆಲವುಕನಸುಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಕನಸುಗಳು
ಅವನನು್ನ ತತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟವುಮತು್ತ ಅವನಿಗೆನಿದೆ್ರ ಬರದಂತೆ ಾಡಿದವು. 2ಅರಸನುತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪಂಡಿತರನು್ನ
ಕರೆಸಿದನು. ಅವರು ಾಟಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ್ಯೕತಿ ಾ್ಶಸ್ತ ್ರದ ಸ ಾಯದಿಂದಅರಸನ ಕನಸಿನಅಥರ್ವನೂ್ನ
ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು. ಾಜನು ಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ತಿಳಿಯಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

4 ಆಗ ಆ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, “ಅರಸನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. ಾವು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು. ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕನಸನು್ನ ಹೇಳು. ಾವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

5 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ ಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಮಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೂದಿ ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಮ ಾಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

7ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರಸನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಾವು ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿರಿ. ಾವು ಅದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

8 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಾವ ಾಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ನೀವು ನನಗೆ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುವದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ
† 1:21: ಕೋರೆಷನ… ವಷರ್ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 539-538.



ಾನಿಯೇಲ 2:10 1367 ಾನಿಯೇಲ 2:23

ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನುಮರೆತುಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗನನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು
ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಕಸಿ್ದೕಯರು, “ಮ ಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಹೇಳುವವರು ಈ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಾವ ಅರಸನೂ ತನ್ನ ಆ ಾ್ಥನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಅರಸನೂ ತನ್ನ ಪಂಡಿತರಿ ಾಗಲಿ ೕಯಿಸರಿ ಾಗಲಿ
ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಮ ಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುವ ವಿಷಯ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಾದದು್ದ. ದೇವತೆಗಳು
ಾತ್ರ ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಾನವರೊಂದಿಗೆ
ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.
12ಇದನು್ನ ಕೇಳಿಅರಸನುಬಹಳಕೋಪಗೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿನಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 13 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆ ಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ ಾಯಿತು. ಎ ಾ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಕೊಲೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಭಟರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.
14 ಅ ೕರ್ಕನು ಅರಸನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳ ಾಯಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಬಿಲೋನಿನ

ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನು ಅವನ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕ ಮತು್ತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು. 15 ಾನಿಯೇಲನು
ಅ ೕರ್ಕನಿಗೆ, “ಅರಸನು ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅ ೕರ್ಕನು ಅರಸನ ಕನಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 16 ಆಗ
ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕೊಡುವು ಾದರೆ ಾನು
ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

17 ಾನಿಯೇಲನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಅಜಯರ್
ಇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದನು. 18ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ತನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೃಪೆ
ತೋರುವಂತೆಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನಿಯೇಲನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ
ಅವನಸೆ್ನೕಹಿತರುಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಾ ಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತು್ತ.

19 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ಪರಲೋಕದ
ದೇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು:

20 “ದೇವರ ಾಮವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಾನವೂ ಾಮಥ್ಯರ್ವೂಆತನವೇ.

21ಆತನು ಾಲಸಮಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅರಸರಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು!

ಜನರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.
ಜನರಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಿವೇಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.

22ಆಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆತನೇ.
ಬೆಳಕು ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು.

23ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಾನವನೂ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.

ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.”

ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು
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24 ಆಮೇಲೆ ಾನಿಯೇಲನು ಅ ೕರ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದಕೆ್ಕ ಅ ೕರ್ಕನನು್ನ ಆರಿಸಿದ್ದನು. ಾನಿಯೇಲನು
ಅ ೕರ್ಕನಿಗೆ, “ ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕನಸನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

25 ಕೂಡಲೇ ಅ ೕರ್ಕನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅ ರ್ಕನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಕನಸನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

26 ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನಿಗೆ), “ನೀನು ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಾವ ವಿ ಾ್ವಂಸ ಾಗಲಿ ಾಟ ಾರ ಾಗಲಿ
ೕಯಿಸ ಾಗಲಿ ಶಕುನದವ ಾಗಲಿ ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಹೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 28 ಆದರೆ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಂ ಾತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದೇ ನೀನು ಕಂಡ ಕನಸು,
ನೀನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು: 29 ಅರಸನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆ್ದ. ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 30ದೇವರು
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ! ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ನಿನಗೆ ಇದರ ಅಥರ್ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ೕಚನೆಗಳ ವಿಷಯನಿನಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

31 “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದು
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ನೋಡಿದವರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತಿತು್ತ. 32ಆಪ್ರತಿಮೆಯತಲೆಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಎದೆ ಮತು್ತ ತೋಳುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹೊಟೆ್ಟ, ಸೊಂಟ ಮತು್ತ
ತೊಡೆಗಳು ಕಂಚಿನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 33 ಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು. 34ನೀನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನಿನಗೊಂದು ಬಂಡೆಯು ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು; ಾರೂ
ಅದನು್ನ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಡೆಯು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಾರಿಬಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಮಣಿ್ಣನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿತು.
35 ಆಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮಣು್ಣ, ಕಂಚು, ಬೆಳಿ್ಳ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕ ಾಲಕೆ್ಕ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂ ಾದವು. ಆ
ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಕಣದಲಿ್ಲನ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾದವು. ಾಳಿಯು ಆ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಲೊ್ಲಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇತೆ್ತಂದು ಾರೂ
ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ತ ಾಗಿ ಇಡೀ
ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸಿತು.

36 “ಇದೇ ನಿನ್ನ ಕನಸು. ಈಗ ಾನು ನಿನಿಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಅರಸನೇ,
ನೀನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ. ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಪ ಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ವೈಭವಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 38ದೇವರು ನಿನಗೆಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರ ಮೇಲೆ, ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನೀನೇ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಬಂ ಾರದ ತಲೆ.

39 “ನಿನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಜ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗ. ಆದರೆ ಆ
ಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರು ಾಯ ಬೇರೊಂದು ಮೂರನೇ ಾಜ್ಯವು ಈ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದು. ಅದು ಕಂಚಿನ ಾಗ. 40ಆಮೇಲೆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ. ಆ ಾಜ್ಯವು
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ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಎಲ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡುತ್ತದೆ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವುಉಳಿದೆಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
41 “ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾದಗಳು ಮತು್ತ ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು್ನ

ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ. ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವು ವಿಭಜಿತ ಾಜ್ಯ ಾಗುವದೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್. ನೀನು
ನೋಡಿದಂತೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬೆರೆತದ್ದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗಟಿ್ಟತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ.
42 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ ಒಂದಂಶ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಶ ಜೇಡಿಮಣಾ್ಣಗಿದ್ದಂತೆ ಆ ಾಜ್ಯದ
ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ, ಇನೊ್ನಂದು ಅಂಶವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 43 ಕಬಿ್ಬಣ
ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ
ಜನರಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಏಕತೆ ಅವರಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.

44 “ ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಇನೊ್ನಂದು ಹೊಸ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವನು. ಈ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವದು. ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು; ಬೇರೊಂದು
ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗದಂಥ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. ಈ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಾತ್ರ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವದು.
45 “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ,◌ಾಲ್ಕನೇ ಾಜ್ಯದ ಾಜರ ಾರದಿಲ್ಲ.ಕೂಡಿದೇ ರೀತಿ ಾಲ್ರಣ

ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಶ ಜೇಡಿಮಣಾ್ಣಗಿದ್ದಂತೇದೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್.ಡಿಪುಡಿ ಾಡಿತು. ◌್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿತು. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು

ನಿಜ. ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.
46 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನಿಯೇಲನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳಿದನು;

ಅವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಧೂಪ ಾಕಿ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, 47 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸವರ್ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನು ಎನು್ನವದು ನನಗೆ ಖಚಿತ ಾಯಿತು.
ಆತನು ಎಲ್ಲ ಅರಸರ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿಗೂಢ ಾಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾದುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48ತರು ಾಯಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಾದಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
49ಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರಸನು
ಾಡಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಮುಖರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನು.

3
ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಮತು್ತ ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆ

1ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಒಂದು ಬಂ ಾರದವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆವಿಗ್ರಹವುಅರವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆರು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಬಿಲೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದೂ ಾ

ಎಂಬಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 2ಅರಸನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪನೆಯಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಜರನು್ನ,
ಾಯಕರನು್ನ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, ಕೋ ಾಧ್ಯಕ್ಷರನು್ನ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.

3 ಅವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
4ಆಗ ಾರುವವನು ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ವಿವಿಧಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳ ಜನರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 5 ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕು. ಇದು ಾಜಾ . ತುತೂ್ತರಿ,
ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ
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ನೀವುಬಂ ಾರದವಿಗ್ರಹವನು್ನಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅರಸ ಾದನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನುಈವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಾ ಾದರೂಈಬಂ ಾರದವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದಿದ್ದರೆಮತು್ತಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ
ಕೊಂಡಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಾರಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಎಲ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ, ಾಷೆಗಳ ಜನರುಪೂಜಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕಲಿ್ದೕಯರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 9 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಅವರು, “ಮ ಾ ಾಜನೇ,

ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು! 10 ಅರಸನೇ, ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ
ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು
ಎಂದು ಾವು ಆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 11 ಾ ಾದರೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ
ಅವರನು್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದೆಂದು ಕೂಡ ಾವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
12 ಅರಸನೇ, ಕೆಲವು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾವು
ಾಬಿಲೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು, ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಎಂದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಚಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

13ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆಬಹಳ ಕೋಪಬಂತು. ಅವನು ಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ
ಕರೆಸಿದನು. ಅವರನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತರ ಾಯಿತು. 14 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರಿಗೆ, “ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ ನೆಗೋ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ? ಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ? 15ಈಗ ಾದರೋ
ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ
ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು ಾವ ದೇವರಿಗೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಎಂಬುವವರು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ,

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದರೆ ಾವುಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನು. ಆತನು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. 18ಅರಸನೇ, ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸದಿದ್ದರೂ ಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ”
ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

19 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನ ಮುಖ ಾವವು ಕೆರಳಿತು. ಕುಲುಮೆಯನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಉರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅತಿ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

21 ಅವರು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಎಂಬವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟ ಉರಿಯುವ
ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು, ಟೊಪಿ್ಪಗೆ ದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅರಸನು ತುಂಬ ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ
ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲಅತಿಹೆಚು್ಚ ಬೆಂಕಿಯನು್ನಉರಿಸ ಾಯಿತು. ಆಜಾ್ವಲೆಎಷು್ಟ ಭಯಂಕರ ಾಗಿತೆ್ತಂದರೆಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲು ಹೋದ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ ಸೈನಿಕರೇ
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ಅದರ ಾಪಕೆ್ಕ ಸತು್ತಹೋದರು. 23 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಧಗಧಗನೆಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

24 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚ ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದನಿಂತನು. ಅವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, “ ಾವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆವು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆದೆವು. ೌದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನಮಂತಿ್ರಗಳು, “ ೌದು,ಮ ಾ ಾಜನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಅರಸನು, “ನೋಡಿರಿ, ಾಲು ್ಕ ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ.

ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಾಲ್ಕನೆಯವನು ದೇವಕು ಾರನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ ನೆಗೋ ಎಂಬವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 27 ಅವರು

ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆಉಪ ಾಜರು, ಾಯಕರು, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು,ಮಂತಿ್ರಗಳುಮತು್ತ ಇತರರು ಅವರ
ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರದೇಹಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಯು ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂದಲಿಗೂ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಯು ಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದ
ಾಸನೆಯೂಅವರಿಗೆಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
28ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಇವರುಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ಅವರ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಮೂರು
ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟ್ಟರು. ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರನೂ್ನಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಸೇವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾಯಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.

29 ಾನುಈಗಸಕಲಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂಶದ್ರಕ್,ಮೇಶಕ್,ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ
ಇವರ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಈ ರೀತಿ
ರ ಸ ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್ ಮತು್ತ ಅಬೇದ್ ನೆಗೋ ಈ
ಮೂವರಿಗೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹತ್ವದ ಪದವಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆಮರದ ಕನಸು

1ಲೋಕದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಶು ಾಶಯಗಳು,
2 ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

3ದೇವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಎ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂಮುಂದುವರೆಯುವುದು.

4 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ; ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆ್ದ. 5ಆಗ ನನಗೊಂದು
ಕನಸು ಬಿತು್ತ. ಅದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು. ಾನು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ್ದ.
ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೃಶ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವುಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದವು.
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6ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರು ನನ್ನ
ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 7ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು, ೕಯಿಸರು
ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೊನೆಗೆ ಾನಿಯೇಲನು ಬಂದನು. ( ಾನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು
ಅವನಲಿ್ಲದೆ.) ಾನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. 9 ಾನು, “ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಎ ಾ್ಲ
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಬಹಳ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಾದ ಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ಇಂತಿದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು. 10 ಾನು ನನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು: ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು
ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಮರವು ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆ. 11 ಆ ಮರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಬಲಯುತ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಮರದ ತುದಿಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದನು್ನ ಭೂಲೋಕದ
ಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾದರೂ ನೋಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 12ಆಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದವು. ಅದು

ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿತು್ತ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ ಗಳು
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಗೂ ಆಮರದಿಂದ ಆ ಾರ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತು್ತ.
13 “ ಾನು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆಗ

ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. 14 ಅವನು ಮ ಾ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, ‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ಅದರ ಎಲೆಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ;ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸುತ್ತಲೂಉದುರಿಸಿಬಿಡಿ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುವವು.
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗುವವು. 15 ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು
ಮತು್ತ ಬುಡದ ೕಟು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ
ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆ ೕಟು ಮತು್ತ ಬೇರುಗಳು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತ
ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆದಿರಲಿ. ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಸಸಿಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿ; ಅದು
ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯಲಿ. 16 ಅದು ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ವಿಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ್ರಣಿಯಂತೆ
ವಿಚಾರ ಾಡತೊಡಗಲಿ. ಅದು ಈ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ವಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಾರಿದನು. ಾನವ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರು ಆಳುವನು. ಅವನು ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು, ಕನಿಷ್ಠರನು್ನ
ನೇಮಿಸುವನು ಎಂಬುದು ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಬರಲಿ ಎಂದೇ ಅವನು ಾರಿದನು.

18 “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಈಗ ನೀನು, ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ
( ಾನಿಯೇಲನೇ),ಇದರಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆತಿಳಿಸು. ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವವಿ ಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ ಾರೂಇದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆಹೇಳ ಾರರು. ಆದರೆನೀನುಈಕನಸಿನಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ” ಎಂದೆನು.

19ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು) ಸು ಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅವನನು್ನ ಾಬರಿಪಡಿಸಿದವು. ಆಗ ಾಜನು, “ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಕನಸು
ಅಥ ಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಧೈಯರ್ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಈ ಕನಸು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸಲಿ. ಇದರ

ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. 20-21 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆಮರವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಬಲಯುತ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರ
ತುದಿ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದಲೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರ ಎಲೆಗಳು
ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದವು: ಅದು ಾಕಷು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. ಆ ಹಣು್ಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
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ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು. ಅದು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಪ ಗಳಿಗೆ
ಗೂಡುಕಟು್ಟವ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮರವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. 22ಅರಸನೇ, ನೀನೇ ಆ ಮರ. ನೀನು
ಪ್ರ ಾ್ಯತನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನೀನು ಗಗನಚುಂಬಿ ಾದ ಆ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಾ್ರಬಲ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೂರದೂರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದೆ.
23 “ಅರಸನೇ, ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು,

‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಶ ಾಡಿರಿ. ಅದರ ಬುಡದ ೕಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಒಂದು
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ಮತು್ತ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಾಡಿನ ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯು್ದ ಹೋಗಲಿ. ಅದು ಾಡು ಾ್ರಣಿಯಂತೆ
ಇರುವುದು. ಅದು ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಅರಸನೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಜನರಿಂದ
ದೂರ ಾಡುವರು. ನೀನು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡುವೆ; ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವೆ;
ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆಯುವವು. ಆಗ ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರು ಾನವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಯುವೆ.

26 “ಮರದ ಬುಡದ ೕಟನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ ಎಂಬುದರ
ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ ಾಗುವುದು. ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೀ ಾಗುವುದು.

27ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ನೀನು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡ.
ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಡ. ಬಡಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾಲವುಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಇದೇ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

28 ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು. 29-30 ಕನಸು ಕಂಡ ಹನೆ್ನರಡು
ತಿಂಗಳುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿ ಾ್ದಗ ಅರಸನು, “ಈ ಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿ,
ಾನು ಈ ಮ ಾನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅರಮನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಈ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ಾನು ಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಲು ಾನು ಈ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

31ಆಶಬ್ದಗಳುಇನೂ್ನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದಗ,ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಯಿತು. ಆಧ ್ವನಿಯು, “ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ಾಜಪದವಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. 32ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾಡು ಾ್ರಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆ. ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವೆ;
ನೀನು ಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಬೇ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಾನವನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳಮೇಲೆಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ
ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.

33 ಆ ಾತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆರವೇರಿದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
ಅವನು ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. ಅವನು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆದನು. ಅವನ ಕೂದಲುಗಳು
ಹದಿ್ದನ ಗರಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು. ಅವನಉಗುರುಗಳು ಪ ಗಳಉಗುರುಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು.

34ಆ ಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಾನು ಸ್ವಸ್ಥ
ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. ಬಳಿಕ ಾನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಾದ ಆ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದೆ. ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದೆ.

ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
ಆತನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಎ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.



ಾನಿಯೇಲ 4:35 1374 ಾನಿಯೇಲ 5:11

35ಭೂಮಿಯಜನರು ಬಹು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ.
ದೇವರು ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ಭೂಲೋಕದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ

ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರರು!

ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸ ಾರರು!

36 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನನಗೆ ಾಜನ ೌರವ, ಪ್ರ ಾವ,
ವೈಭವಗಳು ಮತೆ್ತ ಲಭಿಸಿದವು. ನನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದರು. ಾನು
ಮತೆ್ತ ಅರಸ ಾದೆನು. ಾನು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾದ
ಅರಸ ಾದೆನು. 37ಅರಸ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಈಗ ಪರಲೋಕದ ಾಜನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಾಡುವದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಲ್ಲನು.

5
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

1 ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಜನು ಅವರ ತೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ
ಾಡು ಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ

ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಲೋಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ
ಮುಖಂಡರು, ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ
ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಾಜನು, ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು. 4ಅವರು ಕುಡಿಯು ಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮರಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಆಗಫಕ್ಕನೆಮನುಷ ್ಯನ ಕೈ ಂದು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡುಗೋಡೆಯಮೇಲೆಬರೆಯುವದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.
ಬೆರಳುಗಳು ಗೋಡೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ ಕೊರೆದವು. ಆ ಕೈಯು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಹತಿ್ತರ
ಅರಮನೆಯಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಅರಸನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆಯಿತು.

6 ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದನು. ಭಯದಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿತು;
ಮತು್ತ ಅವನ ಣ ಾಲುಗಳು ನಡುಗಿ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಾಲುಗಳು ತುಂಬ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 7ಆಗ ಾಜನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡುಮಂತ್ರ ಾದಿ, ಪಂಡಿತ,
ಾಕುನಿಕರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅವನು ಆ ವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೆ, “ಈ ಬರವಣಿಗೆಯನು್ನ ಓದಿ ನನಗೆ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಕಂದು
ಬಣ್ಣದವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಕೊರಳಿಗೆಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿಅವನನು್ನ ಾಜ್ಯದಮೂವರು
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆ ಾ್ಥನದ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಏನೂ ತೋಚದಂ ಾಯಿತು. ಅರಸನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಂಜಿದನು ಮತು್ತ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು. ಅವನ ಮುಖವು
ಭಯದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿತು.

10ಆಗ ಾಜನ ಾಯಿಯುಆಔತಣ ಾಲೆಗೆಬಂದಳು. ಾಜನುಮತು್ತ ಅವನಅಧಿ ಾರಿಗಳುಆಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವಳು, “ ಾಜನೇ,ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು,ಭಯಪಡಬೇಡ. ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ

ಅಷೊ್ಟಂದು ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ. 11 ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಾನವೂ ಬುದಿ್ಧಯೂ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಶಕಿ್ತಯೂ ತನಗಿರುವು ಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಎಲ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ೕಯಿಸರಿಗೆ,
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, ಾಕುನಿಕರಿಗೆಮತು್ತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇವನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಾನಿಯೇಲ. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು
ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಅವನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲನು,
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನು; ಕಠಿಣ ಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸು. ಅವನು ಗೋಡೆಯಮೇಲಿನ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ತರ ಾಯಿತು. ಆಗ ಾಜನು, “ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಾನಿಯೇಲನು ನೀನೋ? 14ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ
ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು, ಬಹಳ
ಚಾಣಾಕ್ಷನು ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹವನು್ನ
ಓದಲು ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು
ನನಗೆಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ
ಮತು್ತ ಕಠಿಣ ಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿ ಾರ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮೂವರು
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲಿ
ಅಥ ಾ ಆ ಬಹು ಾನಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರಿ ಾದರೂ ಕೊಡು. ಆದರೂ ಗೋಡೆಯಮೇಲಿನ ಬರಹವನು್ನ
ಓದಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 “ ಾಜನೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಮ ಾ ದೊಡ್ಡ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದ್ದನು.

19 ಹಲ ಾರು ಜ ಾಂಗದ ಮತು್ತ ಾಷೆಯ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು; ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ

ಉಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಏರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಇಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
20 “ಆದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಅಹಂ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಹಟ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾಜಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ
ಘನತೆ ೌರವಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 21 ಅನಂತರ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಓಡಿಸ ಾಯಿತು. ಅವನಬುದಿ್ಧಯುಮೃಗಬುದಿ್ಧಯಂ ಾಯಿತು. ಅವನು ಾಡುಕತೆ್ತಗಳ ತೆ ಾಸಿಸಿದನು;
ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿಂದನು;ಮಂಜಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆದನು. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಬುದಿ್ಧ ಬರುವತನಕ ಅವನು ಆ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆಗಅವನುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ಾನವರ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ಆ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಅರಸರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
22 “ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ನೀನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮಗ. ಆದರೂ

ನೀನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. 23 ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಪರಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದಿರಿ. ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ
ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋಡುವ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಥ ಾ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ನೀನು ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಆ
ಕೈಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 25ಆ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಬರೆದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
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ಮೆನೇ,ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್,ಉಪಸಿರ್ನ್.
26 “ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ:

ಮೆನೇ ಎಂದರೆ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

27ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ
ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವೆ.

28ಉಪಸಿರ್ನ್ ಎಂದರೆ
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಭಜಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ ಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

29 ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆ ಯಂತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಚಿನ್ನದ
ಸರವನು್ನ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಾಕ ಾಯಿತು; ಅವನು ಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದನು. 30 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಕೊಲೆ ಾಯಿತು. 31ಮೇದ್ಯ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಹೊಸ ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಅರವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

6
ಾನಿಯೇಲನು ಮತು್ತ ಸಿಂಹಗಳು

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಜ್ಯದ ಆ ಾ ಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಮೂರು ಜನ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನು ಈ ಮೂರು ಜನ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರೊಬ್ಬರೂ ತನಗೆ ೕಸ ಾಡದಂತೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಜನು ಈ ಮೂವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. 3 ಾನಿಯೇಲನು ಬೇರೆ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಥರ್ನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗುಣ ಮತು್ತ
ಮ ಾ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದನು. ಾನಿಯೇಲನಿಂದ ಅರಸನು ತುಂಬ
ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಇಡೀ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. 4ಆದರೆ
ಬೇರೆ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲು ಾರಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಾನಿಯೇಲನು ಾಡುವ ಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಣಿ್ಣಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ
ಾವ ತಪೂ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾವ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನೂ್ನ
ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನಿಯೇಲನು ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ವಿ ಾ್ವಸ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ

ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು;ಅರಸನಿಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲೂ್ಲ ವಂಚನೆ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
5ಕೊನೆಗೆಅವರು, “ ಾನಿಯೇಲನಮೇಲೆದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಾರಣಸಿಕು ್ಕವುದೇ

ಇಲ್ಲ. ಅವನ ದೇವರ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕಬೇಕು”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಇಬ್ಬರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು, “ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. 7 ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಾಯಕರು, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಂತಿ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅರಸನು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾಜಾ ಯನು್ನ

ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಬಂಧನೆ
ಹೀಗಿದೆ: ಬರಲಿರುವ ಮೂವತು್ತ ದಿನ ಾರೂ ಅರಸ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ
ಮನುಷ ್ಯನ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಕೂಡದು. ಾ ಾದರೂ ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 8 ಅರಸನೇ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದ ಾಗದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರ
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ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾಸನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾಸನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ರ ಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” 9 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಸನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ರುಜು ಾಕಿದನು.

10 ಾನಿಯೇಲನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಸಲ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾನಿಯೇಲನು ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಹೊಸ
ಾಸನದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಮಹಡಿಯಮೇಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯಬಳಿ ಣ ಾಲೂರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.

11 ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಾನಿಯೇಲನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಸ ಾಯ ಕೋರುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. 12 ಅವರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ಾಸನದ ಬಗೆ್ಗ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರು. ಅವರು, “ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ.
ಮುಂಬರುವಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂನಿನ್ನ ಹೊರತು ಾವದೇವರಿ ಾಗಲಿಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದೆಂಬ ಾಸನಕೆ್ಕ ನೀನು ರುಜು
ಾಕಿರುವಿಯಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಾಜನು, “ ೌದು, ಾನು ಆ ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ. ಮೇದ್ಯಯರಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನಗಳು

ರ ಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13ಆಗ ಅವರು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ನೀನು ರುಜು ಾಕಿದ ಾಸನಕೆ್ಕ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ
ಬೆಲೆಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನಿಯೇಲನು ಈಗಲೂ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ವ್ಯಸನವೂ ಆಯಿತು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ರ ಸಲು
ಉ ಾಯ ಂದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ೕಚಿಸಿದನು. 15ಆಗಅವರು ಗುಂ ಾಗಿ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅರಸನೇ, ನೆನಪಿಡು, ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಾಸನದ ಪ್ರ ಾರ
ಅರಸನಹ ಾ್ತಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆಹೊರಡಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ರದು್ದಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;ಅದರಲಿ್ಲ
ಬದ ಾವಣೆ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.

16 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೇವೆ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು. 17 ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು
ಆ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರದಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಗೆ
ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದನು. ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಗಳ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಆ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗೆ ಮುದೆ್ರ
ಾಕ ಾಯಿತು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಾರೂ ಆ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಸರಿಸಿ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಆ ಸಿಂಹದ
ಗುಹೆಯಿಂದಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದಂ ಾಯಿತು. 18 ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಅರಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
ಆ ಾತಿ್ರ ಅರಸನುಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನೋರಂಜನೆ ಾಗಿ ಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ಾತಿ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ.
19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಎದ್ದನು. ಅವನು

ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದನು. 20 ಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜನು ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಗೆಹೋಗಿ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ,ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದದೇವರಸೇವಕನೇ,ನೀನು ನಿತ್ಯವೂಸೇವೆ ಾಡುವ
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದಉಳಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದನೇ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದನು.

21 ಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. 22 ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಸಿಂಹಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಾಜನೇ,
ಾನೆಂದೂ ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
23 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ

ಗುಹೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ
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ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನೋಡ ಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಾಯಗಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಅವನಿಗೆಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಾವನೋವೂಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
24ಆಗ ಾಜನು ಾನಿಯೇಲನಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ

ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಜನರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಗುಹೆಯ ನೆಲಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವ ದಲೇ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡವು. ಸಿಂಹಗಳುಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಗಿದು ಾಕಿದವು.

25ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ ಕುಲ ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ
ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು:

ಶು ಾಶಯಗಳು.
26 ಾನೊಂದು ಹೊಸ ಾಸನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾಸನವು ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಾಗಗಳ

ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು.
ಆತನು ನಿರಂತರವೂಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಆಧಿಪತ್ಯವು ಎಂದಿಗೂಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ.

27ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

28 ಾನಿಯೇಲನು ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾರಸಿಯ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಘನತೆಯನು್ನ ಪಡೆದನು.

7
ಾಲು ್ಕ ಮೃಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲನ ಕನಸು

1 ಾಬಿಲೋನಿನಅರಸ ಾದಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆಒಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಾನಿಯೇಲನು ಈ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು.
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 2 ಾನಿಯೇಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ ಾದ
ಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ಾಲು ್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಕೆರಳಿಸಿತು. 3 ಾನು ಾಲು ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೃಗವು ಉಳಿದ
ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಾಲು ್ಕ ಮೃಗಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದವು.

4 “ ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು ಸಿಂಹದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಾನು ಈ
ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರಲು ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯನ
ಾಗೆ ಎರಡು ಾಲುಗಳಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
5 “ಆಮೇಲೆ ಾನು ಎರಡನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ಮೃಗವು ಕರಡಿಯ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದು

ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ
ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ. ‘ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ’ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳ ಾಯಿತು.

6“ಆಮೇಲೆ ಾನುಮತೊ್ತಂದುಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈಮೃಗವುಚಿರತೆಯ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆಚಿರತೆಗೆ
ಅದರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪ ಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳಂತಿದ್ದವು. ಈ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ
ತಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

7 “ನನ ಾದ ಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಅತಿ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.
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ಈ ಾ್ರಣಿಯು ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ ತಂಡುತುಂಡು ಾಡು ಾ್ತ ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ; ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ
ಅದು ತುಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾ್ರಣಿಯು ಾನು ಅದಕೂ್ಕ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಈಮೃಗಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು.

8“ ಾನುಆಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು,ಅವುಗಳನಡುವೆಇನೊ್ನಂದುಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆಯಿತು.
ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಬೇರುಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ
ಮೇಲೆಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈಕಣು್ಣಗಳುಮನುಷ ್ಯನ ಕಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದವು. ಈಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನಮೇಲೆಒಂದು ಾಯಿ
ಇತು್ತ; ಆ ಾಯಿಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

9 “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ, ಆಸನಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಯಿತು.
ಪು ಾತನ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

ಆತನಉಡುಪು ಬಹಳ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಬಿಳಿಯಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.

ಆತನ ಆಸನವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು.

10ಆಪು ಾತನ ಾಜನಮುಂದೆ
ಬೆಂಕಿಯನದಿ ಂದು ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ದೂತರು ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರು ಆತನಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಾ್ಯ ಾಲಯವು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

11 “ ಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದು್ದಬಿಟೆ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ
ಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡ ಾಯಿತು.

12ಮಿಕ್ಕ ಮೃಗಗಳ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಕ್ಕ
ಸಮಯಬರುವ ತನಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರಲು ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾಯಿತು.

13“ನನ ಾದ ಾತಿ್ರಯದಶರ್ನದಲಿ್ಲ,ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆತನು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಮೇಘಗಳಮೇಲೆಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನುಆಪು ಾತನ ಾಜನಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು;ಅವನನು್ನ
ಆ ಮ ಾವೃದ್ಧನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರ ಾಯಿತು.

14 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೊರೆತನ, ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ ಆಳುವ ಸಂಪೂಣರ್
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಸಕಲ ಜನರು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಾಷೆಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವರು. ಆತನ ಅಧಿ ಾರವು ಾಶ್ವತ, ಆತನ ಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು.

ಾಲ್ಕನೆಯಮೃಗದ ಬಗೆ್ಗ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಅಥರ್
15 “ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾದೆ ಮತು್ತ ತೊಂದರೆಪಟೆ್ಟ, ಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು

ನನ್ನನು್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ
ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 17ಅವನು, ‘ಆ ಾಲು ್ಕ
ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಅಂದರೆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು. ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟು್ಟವವು. 18 ಆದರೆ
ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವವು. ಅವರು ಆ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 “ಆಮೇಲೆ ಾನು, ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗ ಾವುದು? ಅದು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?’ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ. ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಬಹಳ
ಭ ಾನಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಉಗುರುಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ಾನು
ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಂದು ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಾಲಿನಿಂದ
ತುಳಿದು ಾಕುತಿ್ತತು್ತ. 20 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾ್ರಣಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
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ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಳೆತ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ. ಆ
ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಉಳಿದ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗಿಂತ ಕೀ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. 21 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಕೊಂಬು ಅವರ ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 22ಪು ಾತನ ಾಜನು
ಬಂದು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಆ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಪು ಾತನ ಾಜನು
ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ತೀಪುರ್ ದೇವಭಕ್ತರ ಪರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದರು.
23 “ಅವನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದನು: ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ
ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ. ಇದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯವು ಜಗತಿ್ತನ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಜಗತಿ್ತನ ಎಲ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು.
24 ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಈ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯದ ಹತು್ತ ಜನ ಅರಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಹತು್ತ ಜನ
ಅರಸರ ತರು ಾಯಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು ತನಗಿಂತಲೂಮುಂಚೆ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದ
ಅರಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಬೇರೆ ಅರಸರುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು. 25 ಈ
ಪು ಾತನ ಾಜನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುವನು. ಆ ಾಜನು ದೇವರ ಪರಮ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡುವನು. ಆ ಾಜನು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವನು. ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ* ಅವನ

ಕೈವಶ ಾಗಿರುವರು.
26 “ ‘ಆಮೇಲೆ ಏ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾ್ಯಯಸಭೆಯು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದು. ಆ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ

ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. ಅವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವುಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 27ಆಗದೇವಭಕ್ತರು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವರು. ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವರು. ಈ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವುದು. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಅವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು
ಮತು್ತ ಸೇವಿಸುವರು.’

28 “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕನಸು ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು. ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಾನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದೆ್ದ.
ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿ ಹೋಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ನೋಡಿದ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.”

8
ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತ

1 ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಈ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಇದು ದಲಿನ ದಶರ್ನದ ತರು ಾಯ ಕಂಡದು್ದ. 2ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು
ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಶೂಷನ್ ನಗರವು ಏ ಾಮ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾನುಊ ಾ
ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 3 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ ಊ ಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಗರೊಂದು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ. ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಉದ್ದ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು ಕೊಂಬಿಗಿಂತ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
ಉದ್ದ ಾದ ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು ಕೊಂಬಿಗಿಂತ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇತು್ತ. 4 ಆ ಟಗರು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ
ಕಡೆಗೂ ಾಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಟಗರು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ದ ಣಕೂ್ಕ ಜಿಗಿ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಾವ ಾ್ರಣಿಗೂ
ಆಟಗರನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದು ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗರು ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆ ಟಗರು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು.

5 ಾನು ಈ ಟಗರಿನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿದೆ. ಾನು ೕಚನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಒಂದುಹೋತವುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈಹೋತವುಇಡೀಭೂಮಂಡಲದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಓ ಾಡಿತು. ಅದು

* 7:25: ಒಂದು ಾಲ…ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ, “ಮೂರೂವರೆ ವಷರ್.”
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ತನ್ನ ಾಲುಗಳುನೆಲಕೆ್ಕ ಸೋಕದಂತೆಓಡುತಿ್ತತು್ತ. ಈಹೋತಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ಾಣುವಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇತು್ತ.
ಆ ಕೊಂಬು ಸರಿ ಾಗಿ ಆ ಹೋತದ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.

6 ಆ ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಾನು ಊ ಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ
ಟಗರೇ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹೋತಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತು್ತ; ಅದು ವೇಗದಿಂದ ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿತು.
7ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಅದು ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಟಗರಿನ ಎರಡು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. ಟಗರಿಗೆ ಆ ಹೋತವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೋತವು
ಟಗರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು ಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ ರ ಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

8 ಹೋತವು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಲೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು
ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಳೆತವು.
ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಲು ್ಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ಚಾಚಿಕೊಂಡವು.

9 ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಳೆಯಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬೆಳೆದು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅದು ಆಗೆ್ನೕಯಕೆ್ಕ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದು ದ ಣಕೆ್ಕ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಸುಂದರ ಾದ ಾಡಿಗೆ
ಬೆಳೆಯಿತು. 10 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅದು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಆ ಾಶದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತತು್ತ.
11ಆಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬುಅತಿಪ್ರಬಲ ಾಯಿತುಮತು್ತ ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)ವಿರೋಧಿಸತೊಡಗಿತು.
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳು ಸಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿತು. ಜನರು ನಕ್ಷ ಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟತು. 12 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿತು. ಅದು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ (ಸತ್ಯ, ಧಮರ್ವನು್ನ) ನೆಲಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳತು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ

ಕೊಂಬು ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುವದರಲಿ್ಲ ಜಯಪಡೆಯಿತು.
13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು* ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು ದಲನೆಯ

ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ದಲನೆಯ ಪವಿತ್ರನು, “ಈ ದಶರ್ನ ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳಿಗೆ
ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವದು. ಇದು ಆ ಭ ಾನಕ ಾಪದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ. ಅಧಿಪತಿಯು
ಆ ಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಜನರು ಾಳು ಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತುಳಿ ಾಡಿದರೆ, ಆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ನಡೆ ಾಡಿದರೆ ಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಡೆಯುವದು?” ಎಂದನು.

14ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು, “ಇದೆ ಾ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರದಮುನೂ್ನರು ದಿನಗಳವರೆಗೆನಡೆಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಾ್ಯಯ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾಯಿತು
15 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನುಈದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆಮತು್ತ ಅದರಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಿದೆ. ಾನು ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ

ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ ಾನು ಮನುಷ ್ಯನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಊ ಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿಂದ
ಬಂದಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಗಬಿ್ರಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಆದೇಶ
ಕೊಟಿ್ಟತು.

17 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದ್ದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ಾನು ನಿಂತಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ತೀರ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಾಯಿತು. ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯನೇ,
ಈದಶರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿ ಾ್ರವಶ ಾದೆನು. ಅದು ಬಹಳ ಾಢ ಾದ
ನಿದೆ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ನನ್ನ ಮುಖವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಆಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
19 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವುಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಕುರಿ ಾದದು್ದ.
* 8:13: ಪವಿತ್ರನು ದೇವದೂತ.
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20 “ನೀನು ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೇದ್ಯಯ
ಮತು್ತ ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯಗಳು. 21 ಆ ಹೋತವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಜ್ಯ. ಅದರ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳ ಮಧ್ಯದ
ಕೊಂಬು ದಲನೆಯ ಅರಸ. 22 ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಿತು; ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ಳೆತವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುವವು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು
ದಲನೆಯಅರಸನ ಾಷ್ಟ ್ರದಿಂದಹುಟು್ಟವವು. ಆದರೆಆ ಾಲು ್ಕ ಾಜ್ಯಗಳು ದಲನೆಯಅರಸನಷು್ಟ

ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
23 “ಆ ಾಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಾದ ಅರಸನು

ತಲೆದೋರುವನು. ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಕುತಂತಿ್ರ ಾಗಿರುವನು. ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು. 24 ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಆ
ಾ್ರಬಲ್ಯ ಸ್ವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಈ ಅರಸನು ಅ ಾರ ವಿ ಾಶವನು್ನಂಟು ಾಡುವನು. ಅವನು
ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ ದೇವಭಕ್ತರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.
25 “ಅರಸನು ಚತುರನೂ ಕುತಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿರುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ

ಹುಸಿನುಡಿಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವನು. ಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಅವನು
ಾವಿಸುವನು. ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಅವನು
ಾಜರುಗಳ ಾಜನೊಂದಿಗೆ (ದೇವರೊಂದಿಗೆ) ಸಹ ಹೋ ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕೂ್ರರ
ಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ಾಶ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅದುಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.
26 “ಆಗಿನ ಾಲದ ಮತು್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು ನಿಜ ಾಗುವವು. ಈ ದಶರ್ನ

ಗುಟಾ್ಟಗಿರಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾದರೆ ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಾಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಬಹಳ ಅಶಕ್ತ ಾದೆನು. ಆ ದಶರ್ನದ ತರು ಾಯ ಹಲ ಾರು ದಿವಸ
ಾನು ಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು. ಆಮೇಲೆ ಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಾಜ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಆ
ದಶರ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಲಕಿತು. ಆ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

9
ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು: ಾ ಾರ್ವೆಷನು
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನೆಂಬವನ ಮಗನು. ಾಯರ್ವೆಷನು ಮೇದ್ಯಯ ವಂಶದವನು. ಅವನು
ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಾದನು. 2 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್
ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಕೆಲವು ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದುತಿ್ತದೆ್ದ. ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ ಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ
ಈ ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು.

3 ಆಗ ಾನು ದೇವ ಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೋರಿದೆ.
ಾನು ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದುಃಖಸೂಚಕ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡೆ. 4 ಾನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಾನು,

“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ, ಾಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯಮತು್ತ ಕರುಣೆಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವೆ.

5 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ
ತೊರೆದಿದೆ್ದೕವೆ. 6 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಾಜರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
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ನಮ್ಮಹಿರಿಯರಿಗೆಹೇಳಿದರು. ಅವರುಇಸೆ್ರೕಲಿನಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾವುಆಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಒಳೆ್ಳಯತನ ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು
ಾಚಿಕೆಪಡುವ ಸಿ್ಥತಿ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ.
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಾಗೂದೂರದಲಿ್ಲದ್ದವರು,ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಎಲ್ಲ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡುವಂ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ.

8 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಾಜರು, ಾಯಕರು
ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
9 “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕರುಣಾಳು, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ

ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ. ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವು. 10 ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಾಡಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ
ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾವು ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ದೂ ಾದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
( ೕಶೆಯು ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು) ಆ ಾಪಗಳು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಲಿಸದಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗುವ
ಶಿ ಾಗಿದೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಶಿ ಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಿವೆ. ಾವು ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೀ ಾಯಿತು.
12 “ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿರುವೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದಷು್ಟ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ
ಾವ ನಗರಕೂ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ. 13 ಆ ಕೇಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಉಂಟಾದವು. ಇದೆ ಾ್ಲ ೕಶೆಯ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಾವು ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೂ್ನ ಾವು
ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. 14ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನು ನಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಆ ಆಪತು್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಗಿ ಾಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಾವು
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

15 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಾವು ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದರಲಿ್ಲ ಇಂದಿಗೂ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಬಹಳ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 16ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ

ಆಗುತಿ್ತದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಡುವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀನು ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸುವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

17 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಸ ಾಯಕೋರಿ ಾಡುವ
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು. ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ
ಾಶ ಾಡ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಾಡು. 18 ನನ್ನ
ದೇವರೆ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಮ ಾದ ಎಲ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ
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ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಸ ಾಯ ಾಡು. ತಡ ಾಡಬೇಡ. ಈಗಲೇ
ಸ ಾಯ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ ಸ ಾಯ ಾಡು. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿನ್ನ ನಗರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ಈಗಲೇ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ

20 ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ.
ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 21 ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಗಬಿ್ರಯೇಲನನೆ್ನೕ ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಕಂಡಿದೆ್ದನು. ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ವೇಗ ಾಗಿ ಾರು ಾ್ತ ಾಯಂ ಾಲದ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. 22 ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಗಬಿ್ರಯೇಲನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡಲು ಮತು್ತ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 23ನೀನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗಲೇ
ನನಗೆ ದೇವರ ಆ ಾಯಿತು. ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆನು. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ದೈ ಾ ಯನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆಮತು್ತ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

24 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ದೇವರು ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ
ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವದು, ಾಪಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವುದು,
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು, ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವ
ಧಮರ್ವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ದಶರ್ನಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತರುವುದು, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಅವಧಿಯನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡ ಾಗಿದೆ.

25 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ. ಇದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ‘ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ’ ಎಂಬ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜನು ಬರುವದರೊಳಗೆ
ಏಳು ಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮು ಮತೆ್ತ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದು. ಜನರು
ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರುವದಕೆ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸ್ಥ ಾವ ಾಶ ಾಗುವುದು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅದನು್ನ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಕಂದಕವನು್ನ ಕೊರೆಯ ಾಗುವುದು. ಅರವತೆ್ತರಡು ಾರಗಳವರೆಗೆಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಲ ಾರು ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು.
26 ಅರವತೆ್ತರಡು ಾರಗಳ ತರು ಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಲೆ ಾಗುವುದು. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು.
ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಾಯಕನ ಜನರು ನಗರವನೂ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುವರು. ಆ ಅಂತ್ಯವು ಒಂದು
ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಬರುವುದು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
27 “ಆಗ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಾಯಕನು ಬಹುಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ

ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು ಾರದವರೆಗೆಮುಂದುವರೆಯುವದು. ಅಧರ್ ಾರದವರೆಗೆಯಜ್ಞಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸ ಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ಘಾತುಕನು ಬರುವನು. ಅವನು ಬಹುವಿ ಾಶ ಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಆಘಾತುಕನನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಟೈಗಿ್ರಸ್ ನದಿಯದಡದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ದಶರ್ನ

1 ಕೋರೆಷನು ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ( ಾನಿಯೇಲನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ.)
ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದುದು; ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾನಿಯೇಲನು ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಒಂದು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸ ಾಯಿತು.
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2 ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು ಮೂರು
ಾರ ಶೋಕದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 3 ಆ ಮೂರು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ;
ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ಾರಗಳವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟ.
4 ವಷರ್ದ ದಲನೆ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಟೈಗಿ್ರಸ್ ಮ ಾನದಿಯ, ದಡದಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 5ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಾನು ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಊಫಜಿನ ಅಪರಂಜಿಯ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಅವನ ಶರೀರವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ವಜ್ರದಂತೆ ಇತು್ತ.
ಅವನ ಮುಖವು ಕೋಲಿ್ಮಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಪಂಜುಗಳಂತಿದ್ದವು.
ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳು ಉಜಿ್ಜದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತೆ ಝಗಝಗಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಧ ್ವನಿಯು ಜನಜಂಗುಳಿಯ
ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.

7 ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನನಗೆ ಾತ್ರ ಆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ
ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.

8 ಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಾನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು.
ಾನು ದುಬರ್ಲ ಾದೆ. ನನ್ನ ಮುಖವು ಸತ್ತವರ ಮುಖದಂತೆ ಬಿಳುಪೇರಿತು; ಾನು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾದೆ.

9ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಮನುಷ ್ಯನು ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ಾನು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ.

10 ಆಗ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. ಾನು ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಂಗೈಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಊರಿ
ಾಗಿನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ಾನುಭಯದಿಂದನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ. 11ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ,

“ ಾನಿಯೇಲನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಈಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರ ಾಡು. ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತೆ. ಾನು ಭಯದಿಂದ ಇನೂ್ನ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ. 12 ಆಮೇಲೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲನ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಪುನಃ ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು
ಾನಸಂ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದೂದೇವರೆದುರಿಗೆ ಭಕಿ್ತವಿನಯಗಳಿಂದವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ
ದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು. 13ಆದರೆ ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ
ಮಿ ಾಯೇಲನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
14 ಾನಿಯೇಲನೇ,ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆಏ ಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆವಿವರಿಸಲು ಾನುಈಗಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದೆನು. ಈ ಕನಸು ಭವಿಷ ್ಯದ ಒಂದು ಾಲದ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆ ಪುರುಷನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ನೆಲವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಾತ ಾಡಲು ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ

ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮಿ, ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಾನು ಚಿಂ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾನಿಯೇಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ
ಾತ ಾಡಲಿ. ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿದೆ. ಉಸಿ ಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟ ಾಗಿದೆ” ಎಂದೆ.
18 ಆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿರುವವನು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿ ಾಗ

ನನಗೆ ಉಪಶಮನ ಾಯಿತು. 19 ಆಗ ಆತನು “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸ ಾ ಾನ ತಂದುಕೊ. ಈಗ ನೀನು ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲಬಂದಿತು. ಆಗ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ

ಬಲವನು್ನ ನೀಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಾತ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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20ಆಗ ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ಏಕೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ತಕ್ಷಣ ಾನು
ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಾನು ಹೋದಮೇಲೆ ಗಿ್ರೕಕ್
ಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಬರುವನು. 21 ಾನಿಯೇಲನೇ, ಾನು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ‘ಸತ್ಯ ಾಸನ’ದಲಿ್ಲ
ಏನು ಬರೆದಿದೆಎಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆದುಷ್ಟದೂತರೊಂದಿಗೆಹೋ ಾಡುವಲಿ್ಲ ಮಿ ಾಯೇಲನ
ಹೊರತು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಾಗತಕ್ಕವರು ಇ ಾ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿ ಾಯೇಲನು ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11
1 “ಮೇದ್ಯಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯದ

ದಿವ್ಯ ಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಮಿ ಾಯೇಲನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟೆ್ಟನು.
2 “ ಾನಿಯೇಲನೇ,ಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು. ಾರಸಿಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ

ಮೂರು ಜನ ಾಜರು ಆಳುವರು. ಆಮೇಲೆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ಬರುವನು. ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು
ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಾರಸಿಯ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಾಜರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನವಂತ ಾಗಿರುವನು.
ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ತನ್ನ ಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಧನವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಎಲ್ಲರೂ
ಗಿ್ರೕಸ್ ಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 3 ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾದ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾದ ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಆಳುವನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡುವನು. 4ಆ ಾಜನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಒಡೆಯುವದು. ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ಾಲು ್ಕ ಹೋ ಾಗಿ ಜಗತಿ್ತನ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಹೋಗುವುದು. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವನು ದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ
ಅಧಿ ಾರವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

5 “ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಪ್ರಬಲ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ
ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು. ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು; ಅವನು ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗುವನು.

6“ಕೆಲವುವಷರ್ಗ ಾದಮೇಲೆದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನುಮತು್ತ ಆಸೇ ಾಧಿಪತಿಯುಒಂದುಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ದ ಣದ ಾಜನ ಮಗಳುಉತ್ತರದ ಾಜನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವಳು. ಾಂತಿಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಾಡುವಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಮತು್ತ ದ ಣದ ಾಜನು ಾಕಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅವಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿರೋಧ ಾಡುವರು. ಆ ಜನರು ಅವಳ ಮಗು ಮತು್ತ ಅವಳ ಸ ಾಯಕನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವರು.

7 “ಆದರೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದ ಣದ ಾಜನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವನು.
ಅವನು ಉತ್ತರದ ಾಜನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಅವನು ಆ ಅರಸನ ಭದ್ರ ಾದ ಕೋಟೆಗೆ
ನುಗು್ಗವನು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲವನು. 8 ಅವನು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನುಅವರಲೋಹದಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವುಗಳಬೆಲೆ ಾಳುವಬೆಳಿ್ಳಮತು್ತ ಬಂ ಾರದವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆಅವನುಉತ್ತರದ ಾಜನಿಗೆಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 9ಉತ್ತರದ ಾಜನುದ ಣದ ಾಜ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸೋತು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವನು.

10 “ಉತ್ತರದ ಾಜನ ಮಗನು ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯನು್ನ ಲೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಒಂ ಾಜನು ಬಂದ
ಾದ ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಆಳುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮ
ಾಡುವನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ರಭಸದಿಂದ

ಬಂದಪ್ರ ಾಹದಂತೆದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ದ ಣ ಾಜನದುಗರ್ದವರೆಗೆ ನುಗು್ಗವದು.
11 ಆಗ ದ ಣದ ಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಡ ಾಗುವನು. ಅವನು ಉತ್ತರದ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಬರುವನು. ಉತ್ತರದ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಅ ಾರ ಾದ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲುವನು. 12ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವು ಸೋತು ಸೆರೆ ಾಗುವುದು. ದ ಣ ಾಜನು ತುಂಬ
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ಜಂಬಪಡುವನು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ ಾಜನ ಾವಿ ಾರು ಜನ ಸೈನಿಕರ ವಧೆ ಾಡುವನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಜಯಶೀಲ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 13 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಇನೊ್ನಂದು ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಈ ಸೈನ್ಯವು ದಲಿನ ಸೈನ್ಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವದು. ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ
ತರು ಾಯ ಅವನು ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದ ಹಲ ಾರು ಆಯುಧಗಳಿಂದ
ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿರುವದು. ಆ ಸೈನ್ಯವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವದು.

14 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಲ ಾರು ಜನರು ದ ಣ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. ಹೋ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದ ಣ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಅವರು ಗೆಲು್ಲವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಹೀಗೆ ಾಡಿ ದಶರ್ನ ನಿಜ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವರು. 15ಆಮೇಲೆಉತ್ತರದ ಾಜನು ಬಂದು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ
ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ಒಂದು ಭದ್ರ ಾದ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ದ ಣದವರಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದ ಣ ಸೈನ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

16 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡುವನು. ಾರಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸುಂದರ ಾದ ಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನೂ್ನ
ಸಂ ಾದಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನು. 17 ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ತನ್ನ ಸವರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದ ಣದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸುವನು. ಅವನು ದ ಣದ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದ ಣದ
ಾಜನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವನು. ದ ಣದ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಹೀಗೆ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂತ್ರಗಳು ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಸಿಕು ್ಕವದಿಲ್ಲ.

18“ಆಮೇಲೆಉತ್ತರದ ಾಜನು ಭೂಮಧ್ಯ ಾಗರದ ಕ ಾವಳಿಯದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವನು.
ಅವನು ಅನೇಕ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೆಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಉತ್ತರದ ಾಜನ
ಅಹಂ ಾರವನೂ್ನ ಸೊಕ್ಕನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು;ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವನು.

19 “ಅ ಾದಮೇಲೆಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರ ಾದ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆದರೆ
ಅವನು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು; ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.

20 “ಉತ್ತರದ ಾಜನ ತರು ಾಯ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಾಜನು ಬರುವನು. ಅವನು ಬಹು ವೈಭವಯುಕ್ತ ಾದ
ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲಿಚಿ್ಛಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಜನು ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.

21 “ಆ ಾಜನ ತರು ಾಯ ಅತಿ ಕೂ್ರರನೂ ದೆ್ವೕಷಮಯಿಯೂಆದ ಒಬ್ಬನು ಾಜ ಾಗುವನು. ಅವನು
ಾಜ ಮನೆತನದವ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವನು ಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 22 ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಾದ
ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಯಕನಿಗೂ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 23 ಅನೇಕ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಕೂ್ರರಿ ಾದ ಮತು್ತ ವಂಚಕ ಾದ ಆ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ

ಒಪ್ಪಂದಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆಅವನುಸುಳು್ಳಹೇಳಿಅವರನು್ನ ವಂಚಿಸುವನು. ಅವನುಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವರು.

24 “ಶಿ್ರೕಮಂತ ದೇಶಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರು ಾಗ ಈ ಕೂ್ರರಿಯು ಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಅವನು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾಳಿ ಾಡುವನು; ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ವಿಫಲ ಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ಸಂ ಾದಿಸುವನು. ಅವನು ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು
ದೊರೆತ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಅನು ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚುವನು. ಅವನು ಭದ್ರ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಲು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಅವನಿಗೆ ಜಯಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.
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25 “ಕೂ್ರರ ಾದ ಮತು್ತ ವಂಚಕ ಾದ ಆ ಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿರುವದು. ಅವನು
ಆ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ದ ಣದ ಾಜನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವನು. ದ ಣದ ಾಜನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಾದ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ವೈರಿಗಳು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಂದು ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಡುವರು.
ದ ಣದ ಾಜನು ಸೋಲುವನು. 26 ದ ಣದ ಾಜನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಾವಿಸ ಾದ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುವರು. ಅವನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೋಲುಂಟಾಗುವದು. ಅವನ ಅನೇಕ
ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿಯುವರು. 27 ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ
ಅಂತ್ಯ ಾಲವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

28 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅ ಾರ ಸಂಪತಿ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳುವನು. ಆಗ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿಬಂಧನೆಗೆ* ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ತೀ ಾರ್ನ ಾಡುವನು. ಅವನು ೕಚಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿ ತನ್ನ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.

29 “ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ದ ಣದ ಾಜನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು.
ಆದರೆಈ ಸಲಅವನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಜಯಶೀಲ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. 30 ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದುಉತ್ತರದ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವು. ಆ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುವನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ
ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 31 ಉತ್ತರದ ಾಜನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ದೈನಂದಿನ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸದಂತೆ ಅವರು ತಡೆಯುವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿ ಾಶ ಾರಿ ಾದ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸುವರು.

32 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದ ಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ನಯ ಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುವನು. ಆಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವರು. ಆದರೆ ದೇವರನು್ನ ಅರಿತು ಆತನ ಆ ಾಲಿಸುತಿ್ತರುವಯೆಹೂದ್ಯರು ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿರುವರು;

ಅವರು ಅವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು.
33 “ ಾನಿಗ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವರು. ಾನಿಗ ಾದವರು ಸಹ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು. ಕೆಲವು ಜನ ಾನಿಗಳು

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಗುವದು ಅಥ ಾ ಬಂಧಿಸ ಾಗುವುದು.
ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮನೆಯನು್ನ, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳ ಾಗುವದು. 34 ಆ ಾನಿಗ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶಿ ಗೊಳ ಾ ಾಗಅವರಿಗೆಸ್ವಲ್ಪ ಸ ಾಯಸಿಕು ್ಕವದು. ಆದರೆ ಾನಿಗ ಾದಆಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಪಟಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 35 ಾನಿಗ ಾದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಡಿಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. ಆದರೆಹಿಂಸೆನಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆಅಂತ್ಯ ಾಲಬರುವವರೆಗೆ
ಅವರು ದೃಢಚಿತ್ತರೂ ಶುದ್ಧರೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬರುವದು.

ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಸನು
36 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಾಡುವನು; ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು ಾವಿಸುವನು.
ಅವನು ಾರೂ ಎಂದೂ ಕೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಅವನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳುಜರಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಜಯ
ಪಡೆಯುವನು. ಏನು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿರುವನೋ ಅದು ನಡೆಯುವದು.

* 11:28: ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆ ಇದರ ಅಥರ್ ಬಹುಶಃ,ಯೆಹೂದ್ಯ ಕುಲದವರು ಎಂದಿರಬಹುದು.
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37 “ಆ ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪೂಜಿಸಿದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪೂಜಿಸುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಲ ಸನು. ಅವನು ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಲ ಸನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು; ತನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

38ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸನು, ಅವನು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವನು. ಅಧಿ ಾರ
ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಇವುಗಳು ಅವನ ದೇವರು, ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನಷು್ಟ ಅಧಿ ಾರ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಧಿ ಾರ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ, ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರ ಾ್ನಭರಣಗಳಿಂದಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸುವನು.
39 “ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅನ್ಯದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು.

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಅನ್ಯ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಬಹಳಷು್ಟ ೌರವಿಸುವನು. ಅಂಥ ಾಜರು ಬಹುಜನರನು್ನ
ಆಳುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಆ ಾಜನು ಅವರು ಆಳುವ ಭೂಮಿಯು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಾಡುವನು.
40 “ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದ ಣದ ಾಜನು ಉತ್ತರದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.

ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಅವನ ರಥ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರು,
ಹಡಗುಪಡೆ ಂದಿಗೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಆಉತ್ತರದ ಾಜನು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ
ಮುನು್ನಗು್ಗವನು. 41ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಸುಂದರ ಾದ ಾಡಿನ† ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವನು. ಉತ್ತರದ
ಾಜನು ಹಲ ಾರು ದೇಶಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ
ಅ ್ಮೕನಿನ ಾಯಕರು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42 ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಹಲ ಾರು
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ ಮೆರೆಸುವನು. ಅವನು ಎಂಥ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಎಂಬುದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 43 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ ಸಮಸ್ತ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಕೂಷ ್ಯರು ಅವನ ಾ್ವಮ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
44 ಹೀಗಿರಲು ಉತ್ತರದ ಾಜನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮತು್ತ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಸ ಾಚಾರಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವನುಮತು್ತ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳುವನು. ಹಲ ಾರು ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಲು
ಅವನುಹೋಗುವನು. 45ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಸುಂದರ ಾದಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ‡ನಡುವೆ,ಅರಮನೆಯಂತಹ
ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಸುವನು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅರಸನು ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

12
1 “ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯನು, ಾನಿಯೇಲನೇ, ಆಗ ದೇವದೂತ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನು

ಏಳುವನು. ಮಿ ಾಯೇಲನುಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಿ ಾಸಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಮ ಾಸಂಕಟದ
ಾಲ ಬರುವದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸದಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು. ಆದರೆ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ‘ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ’ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ರ ಸ ಾಗುವುದು. 2ಮರಣಹೊಂದಿದ, ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಕೆಲವರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯನಿಂದನೆಗಳನೂ್ನ ತಿರ ಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
3 ಾನಿಗಳು ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು
ಅವರುಅನೇಕರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾಗೆಹೊಳೆಯುವರು.

4 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡು. ಇದನು್ನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕು.
ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿಜ ಾದ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ
ಸಂಚರಿಸುವರು. ನಿಜ ಾದ ಾನ ಬೆಳೆಯುವದು.”

5 ಆಗ, ಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಾನು, ಮತಿ್ತಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯ ಈಚೆ
ದಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು
† 11:41: ಸುಂದರ ಾದ ಾಡು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಥ ಾ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ. ‡ 11:45: ಸುಂದರ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಪವರ್ತ.



ಾನಿಯೇಲ 12:7 1390 ಾನಿಯೇಲ 12:13

ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಆ ಅದು್ಭತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

7 ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದನು. ಅವನು ಾಶ್ವತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಾಡಿ, “ಮೂರುವರೆ ವಷರ್
ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಬಲವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವದು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗಿದಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

9ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಾಗಲಿ. ಈಸಂದೇಶವುರಹಸ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ
ಬರುವವರೆಗೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು. 10 ಅನೇಕ ಜನರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವರು; ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವರು. ಆ ದುಷ್ಟರು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಾನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

11 “ನಿತ್ಯಹೋಮವು ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಳು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ತೊಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 12 ಾದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ
ಮೂವತೆದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳಿರುವವನು ಧನ್ಯನು.

13 “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಾಗಿಸು. ನೀನು
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ. ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಹೋಶೇಯ
ಹೋಶೇಯನಮು ಾಂತರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

1 ಬೆಯೇರಿಯ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ೕಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಈ ಸಂದೇಶವು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ೕ ಾವು, ಅ ಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯ ಇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಬಂದಿತು. ಇದುಇಸೆ್ರೕಲಿನಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ.
2 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದು ದಲನೆಯದು. ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು. ಆ ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ* ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊ. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.”
ಇಜೆ್ರೕಲನ ಜನನ

3 ಾಗೆ ಹೋಶೇಯನು ದಿಬ್ಲಯೀಮನ ಮಗ ಾದ ಗೋಮೆರ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು.
ಗೋಮೆರಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 4 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅವನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರನಿ್ನಡು. ಾಕೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೇಹುವಿನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಅವನು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತರುವೆನು. 5ಆಗ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತುಂಡು ಾಡುವೆನು.”
ಲೋರು ಾಮಳ ಜನನ

6 ಗೋಮೆರಳು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಹೆಣು್ಣಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ,
ಆಕೆಗೆ, “ಲೋರು ಾಮ”ಎಂಬಹೆಸರನಿ್ನಡಲು ಹೇಳಿದನು. “ ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಾನು
ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾನು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಥ ಾ
ಯು ಾ್ಧಶ್ವಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸೈನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ಾನು
ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”
ಲೋಅಮಿ್ಮಯ ಜನನ

8 ಗೋಮೆರಳು ಲೋರು ಾಮಳಿಗೆ ಲೆಯುಣಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಅವನಿಗೆ ಲೋಅಮಿ್ಮ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ

10 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತಿರುವದು. ನೀವು ಮರಳನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಲೂಅದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ, ‘ನೀವುನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ಎಂಬಹೇಳಿಕೆಯಬದ ಾಗಿ,
‘ನೀವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮಕ್ಕಳು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

11 “ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳುಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಡುವರು. ತಮಗೆ
ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಆ ದೇಶವು ಾಲದೆ ಹೋಗುವದು.
ಇಜೆ್ರೕಲನ ದಿನವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವದು.”

2
1 “ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ‘ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

* 1:2: ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯಸೂಳೆತನದ ಫಲ ಾಗಿವೆ.
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2 “ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ಾನು ಆಕೆಯ
ಗಂಡನಲ್ಲ. ವೇಶೆ್ಯಯ ಾಗೆ ಆಕೆ ವತಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೇಳಿರಿ. 3 ಆಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಹೋದರೆ
ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿ, ಆಕೆ ಜನ್ಮ ಾಳಿ ಾಗ ಹೇಗೆ ಇದ್ದ ೕ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯ
ಜನರನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆಕೆ
ಾ ಾರಿ ಾಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 4ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಕನಿಕರಿಸೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು. 5 ಅವರ ಾಯಿಯು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದಳು. ಾನು ನಡಿಸಿದ
ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಆಕೆ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಆಕೆಯು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನನಗೆ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ
ಕೊಡುವರು. ಾ್ರ ಾರಸಮತು್ತ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವರು.’

6“ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಗರ್ವನು್ನಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು. ಾನು
ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವೆನು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರಳು. 7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ
ಹಿಂದೆಓಡಿಹೋದರೂಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಹುಡುಕುವಳು. ಆದರೆ
ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಳು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ದಲನೇ ಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
(ಯೆಹೋವನು)ಹೋಗುವೆನು. ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. ಈಗಿನ
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕಿ್ಕಂತ ಆಗಿನ ಜೀವಿತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ.’

8 “ಆಕೆಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ) ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಾನ್ಯ, ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಆಕೆಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದೆನು. ಆದರೆಆಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದಳು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು. ಾನು
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾನ್ಯವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ತ ಾ ಾದ ಅವಳಿಂದ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾ್ರ ಹಣು್ಣ
ಪಕ್ವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವಉಣೆ್ಣ
ಮತು್ತ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಅದನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಶರೀರವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. 10ಈಗ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಕುವೆನು. ಆಕೆಯ
ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ನನ್ನ ಕೈ ಳಗಿಂದ ಾರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ರ ಸ ಾರರು. 11 ಾನು (ದೇವರು) ಆಕೆಯ ಉ ಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಆಕೆಯ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 12ಆಕೆಯ
ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದಮರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ‘ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಯ ತೋಟವನೆ್ನೕ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಅದು ದಟ್ಟ
ಅಡವಿಯಂತೆ ಆಗುವದು. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ತಿನು್ನವವು.

13 “ಆಕೆಯು ಾಳನ ಸೇವೆ ಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಳನಿಗೆ ಆಕೆ ಧೂಪ
ಾಕಿದಳು. ಆಕೆವ ಾ್ತ ್ರಭರಣಗಳಿಂದಭೂಷಿತ ಾಗಿಮೂಗುತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡುತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳಬಳಿಗೆ
ಹೋದಳು. ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಳು.” ಇದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು.

14 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಸರಸ ಸ ಾ್ಲಪ ಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುವೆನು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಾನು
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಆಕೆಗೆ ಆಕೋರ್ ತಗು್ಗಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿರೀ ಯ ಾಗಿ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವಳು ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತನ್ನ ೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ೕ ಾಗೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವಳು.” 16ಇವುಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.
“ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ‘ನನ್ನ ಗಂಡ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಿ. ‘ನನ್ನ ಾಳನು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

17 ಾನು ಆಕೆಯ ಾಯಿಯಿಂದ ಾಳ್ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಜನರು
ಎಂದಿಗೂ ಾಳನ ಹೆಸರೆನೆ್ನತು್ತವದಿಲ್ಲ.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಅಡವಿಯ ಮೃಗಗ ಂದಿಗೂ ಆ ಾಶದ
ಪ ಗ ಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗ ಂದಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧ, ಬಿಲು್ಲ, ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡುವೆನು. ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾವ ಆಯುಧವೂ
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ಇರದು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿಶಿ್ಟಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗುವರು. 19ಆಗ ಾನು (ಯೆಹೋವನು) ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ನಿರಂತರ ಾದ
ವಧುವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. 20ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದವಧುವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಆಗನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿ. 21 ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು:

“ ಾನು ಆ ಾಶದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಅದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಗರೆಯುವದು.

22ಭೂಮಿಯು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡುವದು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅವು ದೊರಕಿಸುವದು.

23ಆಕೆಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವೆನು.
ಾನು ಲೋರು ಾಮಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.

ಲೋ ಅಮಿ್ಮಗೆ ಾನು, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

3
ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಹೋಶೇಯನು ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡಕೊಂಡದು್ದ

1 ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಗೋಮೆರಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಿ್ರಯತಮರಿ ಾ್ದರೆ,
ಆದರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನ ರೀತಿ.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಣ ಾ್ರ ಯಉಂಡೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ.”

2 ಾನು ಹದಿನೈದು ತುಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂಭತು್ತ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. 3 ಬಳಿಕ ಾನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನೆ ಳಗೆ
ಇರಬೇಕು. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರ ಾರದು. ನೀನು ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಇರ ಾರದು. ಾನೇ ನಿನ್ನ
ಗಂಡ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

4ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಅರಸ ಾಗಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ
ಇರುವರು. ಅವರು ಯಜ್ಞವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು, ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಏ ೕದ್
ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆದೇವತೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗೆ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವರು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಅವರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನನೂ್ನ
ಹುಡುಕುವರು. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ
ೌರವಿಸಲು ಬರುವರು.

4
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾದವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದಿಡು ಾ್ತನೆ. “ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಂತರೂ ಅಲ್ಲ. ನಿ ಾ್ಠವಂತರೂ ಅಲ್ಲ. 2 ಜನರು
ಆಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ಸುಳ್ಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ, ಕೊಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸೂರೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ. ಜನರು
ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಕೊಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 3 ಹೀಗೆ ದೇಶವು ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗ ಾ್ತರೆ. ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೂ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳೂ ಾಯುತಿ್ತವೆ. 4 ಾರೂ ಪರಸ್ಪರ ಾದಿಸದೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸದೆ ಇರಬೇಕು.
ಾಜಕರೇ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾನು ಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನೀವು ( ಾಜಕರು) ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವಿರಿ.
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ಾತಿ್ರ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಗೆ ಬೀಳುವರು ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಹ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.
6 “ನನ್ನ ಜನರು ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು, ನೀವು ಕಲಿಯಲು

ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಾಜಕ ಾಗಿರಲು ಾನು ನಿ ಾಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.
7 ಅವರು ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾದರು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ೌರವವನು್ನ ಾನು ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
8 “ಜನರ ಾಪದೊಂದಿಗೆ ಾಜಕರೂ ಒಂ ಾದರು, ಅವರು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಲು

ಆಶಿಸಿದರು. 9 ಾಜಕರು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವೆನು. 10ಅವರು
ತಿನು್ನವರು ಆದರೆ ಅವರು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರುಯಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರು.

11 “ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ಗಡು ಾದ ಮದ್ಯ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಪ್ರ ಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12 ನನ್ನ ಜನರು ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ ಮರದ
ತುಂಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ. ಾಕೆಂದರೆ, ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ
ಅವರು ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. 13 ಅವರು ಪವರ್ತ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ; ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆಯೂಓಕ್, ಾಪ ಾರ್ಮತು್ತ ಏಲ್್ಮಮರಗಳಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತರೆ. ಆಮರಗಳನೆರಳು
ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು. ನಿಮ್ಮ
ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವರು.

14 “ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸೂಳೆತನ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ
ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ದೂರುವದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವರು.

ಅವರು ಮಂದಿರದ ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು. ಹೀಗೆ ಆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾವೇ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದ ಾದ ಾಪಗಳು
15 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕ. ಆದರೆಯೆಹೂದವನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡ.

ಗಿ ಾ್ಗಲಿ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾವೆನಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗದಿರು. ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ. ‘ಯೆಹೋವ ಾಣೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಮತು್ತ ಹುಲು ಾದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ಒಯು್ಯವ ಕುರುಬನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಹಠ ಾರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಾರಿ ಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡುವ ೌವನ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ.

17“ಅವನವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆಎಫಾ್ರಯೀಮುಸೇರಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅವನನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
18 ಅವರು ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಳೆಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಲಂಚವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಲಂಚಕೊಡುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾನ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 19ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಧ್ರತೆ ಾಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ೕಚನೆ
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಕಳಕೊಂಡರು. ಅವರ ಧೂಪಹೋಮಗಳೇ ಅವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವವು.”

5
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಲು ಅವರ ಾಯಕರೇ ಾರಣ

1 “ ಾಜಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವೇ, ಅರಸನ ಪರಿ ಾರದವರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬಂದಿದೆ.

“ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉರುಲಿನಂತೆ ಇದಿ್ದರಿ. ಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಸಿದ್ದ ಬಲೆಯಂತೆ
ಇದಿ್ದರಿ. 2 ನೀವು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಾನು
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ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನೀನು ಈಗಲೂ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಿ. ತನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮಲಿನ ಾಗಿದೆ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾರದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತವೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇತರ ದೇವರುಗಳ
ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
5 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಂದಲೇಮುಗ್ಗರಿಸುವರು. ಯೆಹೂದವೂಅವರೊಂದಿಗೆಯೇಮುಗ್ಗರಿಸುವದು.
6 “ಜನರ ಾಯಕರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡು ಾಡುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. ಆದರೆಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರು ಾ್ತನೆ. 7ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಮಕ್ಕಳುಅನ್ಯರಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆತನು ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಶನದ ಪ್ರ ಾದನೆ
8 “ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದು,

ಾಮದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು.
ಬೇ ಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ನೀಡು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನೇ, ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
9ಶಿ ಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬರಿ ಾಗುವದು.
ಇದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುವದೆಂದು

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
10ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರು ಪರರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚುವ ಕಳ್ಳರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಸುರಿಸುವೆನು.
11ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು.

ಅವನು ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವನು.
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ,ಅವನು ಹೊಲಸನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ನುಸಿಯು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ,
ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಗೆದ್ದಲು ಾಶ ಾಡುವಂತೆಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

13ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಯೆಹೂದವು ತನ್ನ ಾಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.

ಆಮ ಾ ಅರಸನಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಆ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣ ಾಡನು. ನಿಮ್ಮ ಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.
ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಾನು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.

ೌದು,ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹರಿದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.

ಾರೂ ಅವರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರ ಸ ಾರರು.
15ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ತನಕ

ಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು,
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು.

ೌದು, ತಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅತಿ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.”
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6
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ದೊರಕುವ ಬಹು ಾನ

1 “ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.
ಆತನು ನಮಗೆ ಾಯ ಾಡಿದರೂ ಗುಣ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಾಯಗಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತು್ತವನು.

2ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ತರು ಾಯ ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಂತ ಾಡುವನು.
ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
ಆಗ ಾವು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬಹುದು.

3ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ಕಲಿ ೕಣ.
ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.

ಸೂ ೕರ್ದಯಆಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆಯೇ ಆತನು ಬರುವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ವಸಂತ ಾಲದಮಳೆಯಂತೆಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.”
ಜನರು ನಿ ಾ್ಠವಂತರಲ್ಲ

4 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ಏನು ಾಡಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕು?

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಮುಂಜಾನೆಯಮಂಜಿನಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿದೆ. ಅದು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.

5 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6 ಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇಕೇ ಹೊರತುಯಜ್ಞವಲ್ಲ.

ಜನರು ತರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.

7ಆದರೆ ಜನರು ಆ ಾಮನಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದರು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು.

8ಗಿ ಾ್ಯದು ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಗರ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಇತರರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ.

9 ಕಳ್ಳರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ
ಜನರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಲು ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಾಯು ಾ್ತ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.

ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ.
10ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅತೀ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಪದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿದೆ.
11ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲವು ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ,

ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆತಂ ಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದು.

7
1 “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವದು.
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯರ್ದವರ ಸುಳು್ಳ ತಿಳಿದುಬರುವದು.

ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರು ತಿಳಿಯುವರು.
2 ಾನು ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವು ಸುತ್ತಲೂ ಾಣಿಸುವದು.
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ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
3ಅವರ ದುಷ್ಟತನವುಅವರ ಅರಸರನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳು ಅವರ ಾಯಕರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
4ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡಲು ರೊಟಿ್ಟ ಾರನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾದುವನು.

ರೊಟಿ್ಟಯು ಾಖದಿಂದಉಬು್ಬತಿ್ತರು ಾಗ ರೊಟಿ್ಟ ಾರನು ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ,

ಅವರು ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸು ಾ್ತರೆ.
5ನಮ್ಮ ಅರಸನ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಯಕರು ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6ಜನರು ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ೕಜನೆಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.
ಉರಿಯುವ ಒಲೆಯಂತೆ ಅವರ ಹೃದಯವುಉ ಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು.

ಅವರಉ ಾ್ಸಹವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವುದು.
ಅದುಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಾವಿನಂತಿರುವದು.

7ಅವರು ಬಿಸಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲುಮೆಯಂತಿರುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

ಅವರ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದಲೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.”
ಾನು ಾಶ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ

8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಬೇರೆ ದೇಶಗ ಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಿರುವಿ ಾಕದ ಚ ಾತಿಯಂತಿದೆ.

9ಅನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನರೆಕೂದಲು ಬಂ ಾಗೂ್ಯ
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

10ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ ತರದ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂ ಾಗೂ್ಯ

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.

11ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಮೂಖರ್ ಾರಿ ಾಳದಂ ಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕರೆದರು,
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು.

12ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಸುವೆನು.
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

13ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಉಂಟು ಾಡುವದು.
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ
ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.

14ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ೌದು,ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಅಳುವರು.
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ಆ ಾರ ಾನ್ಯ,ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ,ಬೇರೆಯವರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿಅಲೆ ಾಡು ಾಗ
ಅವರು ಅಳುವರು.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಾನು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಕೊಟು್ಟ ಅವರ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆನು.

ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರು ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
16ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದ್ದಕೆ ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.

ೕಸದ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವ ಾದರು.
ಅವರ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಕತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಯುವರು.
ಆಗಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು

ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.

8
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಶನಕೆ್ಕ ಾರಣ

1 “ಯೆಹೋವ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರನಂತೆ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟಊದು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದರೆ. 2 ‘ನಮ್ಮ ದೇವರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಕಿರುಚುವರು. 3 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ ಾಗಿ
ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಲಹೆಗಳಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾಶ ಾಗುವರು. 5-6ಯೆಹೋವನು ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಬಸವನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾಯರ್ವೇ,
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.’
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅವು ದೇವರಲ್ಲ. ಸ ಾಯರ್ದ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ಾನದ ಾಯರ್ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾಳಿಯನು್ನ ನೆಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ತೊಂದರೆಗಳೇ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವದು. ಅವರು ಸುಂಟರ ಾಳಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವು
ಬೆಳೆಯುವದು. ಆದರೆ ಅವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಪರಿಚಿತರು
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವರು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದಂತೆ
ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅ ಾ್ಡಡು ಾ್ತ ಹೋದನು.

10ಜ ಾಂಗಗಳಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಕಡೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲು ಹೋದನು.
ಆದರೆ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸುವೆನು.

ಆದರೆ ಅದರ ದಲು ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜನ ಕೈಯಿಂದ
ಅವರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದು್ದ

11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದು ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.
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ಆ ವೇದಿಕೆಗಳಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಾಪ ಾಡಿದರು.
12ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಾನು ಾವಿ ಾರು ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬರೆದರೂ

ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
13ಇಸೆ್ರೕಲರುಯಜ್ಞವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
14ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಆದರೆ ಅದರ ನಿ ಾರ್ಣಿಕನನು್ನ ಮರೆತರು.
ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ;

ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.”

9
ಸೆರೆ ಾಸದ ದುಃಖ

1 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಡ, ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು
ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಣದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ
ನಡೆಸಿದಿ. 2 ಆದರೆ ಆ ಕಣದಲಿ್ಲ ತೂರಿದ ಾನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸವಿರದು.

3 ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಸಿಸದು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳು
ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಣು್ಣವ ಆ ಾರದಂತಿರುವದು. ಅದನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಉಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯು ದೇವರ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕು. 5ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನವ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಚರಿಸ ಾಗದು.

6 ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮೆಂಫಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅವರನು್ನ ಹೂಳಿಡುವದು. ಅವರ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಿ ೕಪದಮೇಲೆ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ನಿಜ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು
7 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇದನು್ನ ಕಲಿತುಕೋ. ಶಿ ಯ ಸಮಯವು ಬಂದದೆ.

ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಸಂಬಳ (ಫಲ)ದ ಸಮಯವು ಬಂತು.” ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ: “ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನುಳ್ಳ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.” ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ.
ನೀನು ಹಗೆ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಶಿ ಅನುಭವಿಸುವೆ.” 8 ದೇವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಾವಲು ಾರರಂತೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಉರುಲುಗಳಿವೆ. ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

9 ಗಿಬ್ಯದ ಾಲದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ಆಳ ಾಗಿ ಇಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ
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10 “ನನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಫಲ ಾಲದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ದೊರೆತ ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಬದ ಾದರು. ಅವರು ಕೊಳೆತುಹೋದ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ಆದರು. ಅವರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ
ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಆದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಂ ಾನವೃದಿ್ಧ ಾಗದು

11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯು ಪ ಯಂತೆ ಾರಿ ಹೋಗುವದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರು
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೆರುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟದಮೇಲೆ ಸಂಕಟವು ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವದು.”

13 ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉರುಲಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಕೊಲೆಗಡುಕನೆದುರು ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 14ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಮಗುವನು್ನ ಹೆರ ಾರದ ಗಭರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಲೆ ಾಲು
ಉಣಿಸ ಾರದ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು.

15ಅವರ ದುಷ್ಟತನವೆ ಾ್ಲ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.

ಅವರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವೆನು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಯಕರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು; ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.

16ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಅದರ ಬೇರು ಒಣಗುತ್ತಲಿದೆ.
ಇನು್ನ ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗದು.

ಒಂದುವೇಳೆಮಕ್ಕ ಾದಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಶುವನು್ನ ಾನು ಾಯಿಸುವೆನು.

17ಆ ಜನರು ನನ್ನ ದೇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ;

ಅವರು ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುವರು.

10
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಧನಿಕ ಾದುದರಿಂದ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು

1ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಧಿಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ ಾಗೆ
ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಅವರ ದೇಶವುಉತ್ತಮ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆಉತ್ತಮ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

2ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ನೋಡಿದರು.
ಆದರೆಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ಅವರ ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆತನು ಪುಡಿ ಾಡುವನು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳು
3ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಮಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲ, ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಅರಸನು ನಮಗೇನೂ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”
4ಅವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ,ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಉತ್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ ಹಣಜಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಬೇ ಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಳುವರು. ಅವರ ಪೂಜಾರಿಗಳೂ ಅಳುವರು, ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸುಂದರ ಾದ ವಿಗ್ರಹವು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವದು. ಅದು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು. 6 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಬಹು ಾನ ಾಗಿ ಅದು
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು; ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹ ಾ ್ಕಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವದು. 7 ಸ ಾಯರ್ದ ಸುಳು್ಳದೇವರು ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ಮರದ
ಹಲಗೆಯ ತುಂಡೊಂದು ನೀರಿನಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತಿರುವದು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟತು. ಆವೆನ್ ನಲಿ್ಲರುವ
ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಹಣಜಿಗಳೂ ಬೆಳೆಯುವವು.
ಆಗ ಅವರು ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರಿ” ಎಂದೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದೂ
ಹೇಳುವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಾಪದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವದು

9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಗಿಬ್ಯದವರ ಾಲದಿಂದಲೂ ಾಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವೆ. (ಆ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.) ಗಿಬ್ಯದ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
10ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನು ಬರುವೆನು. ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವವು. ಅವರು
ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವರು.

11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಣ ತುಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಾ್ರಯದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ.
ಆಕೆಯ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಾನು ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ನೊಗವನಿ್ನಡುವೆನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಾನು ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಬಂಧಿಸುವೆನು. ಆಗ ಯೆಹೂದವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವದು. ಾಕೋಬನು ಮಣಿ್ಣನ ಗೆಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡುವನು.”

12 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವೆ. ನಿನ್ನ ನೆಲವನು್ನ ಉಳುಮೆ
ಾಡು. ಆಗ ನೀನು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿ. ಆತನು ಬರುವನು. ಮತು್ತ ಆತನ

ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯುವದು.
13 ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಸಂಕಟವೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯಿ್ದರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನ

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತಿಂದಿರುವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ. 14 ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ರಣರಂಗದ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸುವದು. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು. ಬೇತ್ ಅಬೇರ್ಲನು್ನ ಶ ಾ್ಮನನು ಕೆಡವಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಳು. 15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲು ನಿನಗೆ ಆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ತರುವದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಅದು ಾ್ರರಂಭ ಾ ಾಗ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವನು.

11
ಇಸೆ್ರೕಲುಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ

1 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಕರೆದೆನು.

2ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕರೆದೆನೋ
ಅಷೆ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು.
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ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದರು.

3 “ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿದು್ದ ಾನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆನು.

ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಾನು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆಉಣಿಸಿದೆನು.

5 “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವರು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗುವನು. 6 ಅವರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವು ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರ
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಯಿಸುವದು;ಅವರ ಾಯಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.

7 “ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.”

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಲುಯೆಹೋವನು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ
8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಅದ್ಮದಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಜೆಬೊಯೀಮಿನಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
ಾನು ನನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಳ ಾಗಿದೆ.

9ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವುಮೇಲುಗೈ ಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಾನು ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಾನು ದೇವರು, ನರಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ.
ಾನು ಪವಿತ್ರನು,

ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸೆನು.

10 ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವೆನು.
ಾನು ಗಜಿರ್ಸು ಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.

ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆದರಿ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.

11ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರು ಪ ಗಳಂತೆ
ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.

ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ನಡುಗುವ ಾರಿ ಾಳಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಾಶ ಾದರು.

ಯೆಹೂದನು ಈಗಲೂ ದೇವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೂದನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಿ ಾ್ದನೆ.”
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12
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಮಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲು ದಿನವಿಡೀ ಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಜನರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕದಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

2ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಾದ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾಕೋಬನು ಶಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 3 ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದ್ದನು. ಾಕೋಬನು ಬಲ ಾಲಿ ಾದ
ೌವನಸ್ಥನು. ಆಗ ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. 4 ಾಕೋಬನು ದೇವದೂತನೊಡನೆ

ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದ್ದನು. ಅವನು ಕನಿಕರ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 5 ೌದುಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ
ಹೆಸರುಯೆಹೋವನು. 6ಆದ್ದರಿಂದನಿನ್ನಯೆಹೋವನಬಳಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ಆತನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರು.
ಸರಿ ಾಗಿರುವದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡು.

7 “ ಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾರಿ.* ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೇ ೕಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಾ್ರಸು
ೕಸದು್ದ, 8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು, ‘ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆ. ನನ್ನ

ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರರು. ನನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

9 “ಆದರೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 10 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ ಾಠಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. 11 ಆದರೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜನರು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ಉಳಿಮೆ ಾಡಿದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಣಿ್ಣನ ಾಲುಗಳಿರುತ್ತದೋ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾಲಿದೆ.

12 “ ಾಕೋಬನು ಅ ಾಮ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯ್ದನು. 13 ಆದರೆ
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿದನು. 14ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು. ಅವನ
ಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ ಅವನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನು ಾಡಿದ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ಅವ ಾನ ಹೊರುವಂತೆ ಾಡುವನು.”

13
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಾಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು

1 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಜನರು ಹೆದರಿ ನಡುಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಾಳನನು್ನ

ಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ತಮ ಾಗಿ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಾವು
ಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು. ಬಂ ಾರದ

ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಮುದು್ದ ಕೊಡುವರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಬೇಗನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವರು. ಅವರು
* 12:7: ಾ್ಯ ಾರಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳ ದುಷ್ಟ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಉ ಾ:
ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿ.
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ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಬೇಗನೇ ಾಯ ಾಗುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಆಮೇಲೆ
ಾಣದೆಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
4“ನೀವುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಾನೇನಿಮ್ಮಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೊರತುಬೇರೆ ಾವ

ದೇವರನೂ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ. 5ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 6 ಾನುಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಆ ಾರ
ಒದಗಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಂಡು ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತರು.

7 “ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು. ಾರಿ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವ
ಚಿರತೆಯಂತಿರುವೆನು. 8 ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರ ಮೇಲರಗಿ ಅವರನು್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು. ಾನು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದಂತೆಯೂ
ಅವರನು್ನ ಸೀಳಿ ತಿಂದುಬಿಡುವೆನು.”

ದೈವಕೋಪದಿಂದ ಾರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸ ಾರರು
9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 10 ನಿನ್ನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ನಿನ್ನ ಾವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರ. ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ನೀನು, ‘ನಮಗೆ ಾಜನನೂ್ನ ಾಯಕರನೂ್ನ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. 11 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡೆನು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.

12 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತನ್ನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಾನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು;
ಆದರೆ ಅವನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು;

13ಅವನಿ ಾಗುವ ಶಿ ಯು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವದು.
ಅವನುಜಾಣ ಾದಮಗ ಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;

ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯಬಂದರೂ
ಅವನು ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

14 “ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು;
ಮರಣದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡುವೆನು.

ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ಯಧಿಗಳೆಲಿ್ಲ?
ಸ ಾಧಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?
ಾನು ಪ್ರತಿ ಾರ ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

15ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವನು.
ಒಂದು ಬಲ ಾದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಳಿಯು ಬರುವದು. ಯೆಹೋವನ ಾಳಿಯು
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೀಸುವದು.

ಅವನ ನೀರಿನ ಒರತೆಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವದು,
ಆ ಾಳಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುವದು.

16ಸ ಾಯರ್ವು ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದಳು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು.
ಅವರಮಕ್ಕಳು ಹರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂ ಾಗುವರು.
ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.”
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14
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ

1 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಜಾರಿಬಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದಿ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. 2 ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

“ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆ.
ಾವು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ಆಗ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೆಂಬ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು.

3ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.
ಾವು ಕುದುರೆಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತ ಾರಿಸಿದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಾವು ಇನು್ನ
‘ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅ ಾಥರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವನು ನೀನೇ.”
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು

4ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.

ಅವರನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿಯೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ಈಗ ಅವರಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.

5ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವೆನು.
ನೆಲ ಾವರೆಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಳುವನು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವನು.

6ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಅವನು ಅಂದ ಾದ ಆಲೀವ್ಮರದಂತಿರುವನು.

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳ ಸು ಾಸನೆಯಂತೆ
ಅವನು ಗಮಗಮಿಸುವನು.

7ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಾನ್ಯದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು,

ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಚಿಗುರುವರು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಅವರು ಇರುವರು.”
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ಇನು್ನಮುಂದೆ ವಿಗ್ರಹವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರ ಾರದು.
ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸುವವನು ಾನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವವನು ಾನೇ.

ಾನು ತು ಾಯಿಮರದಂತೆ ಸ ಾ ಹಸಿ ಾಗಿರುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬರುವದು.”
ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆ

9ಬುದಿ್ಧವಂತಮನುಷ ್ಯನು ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಜಾಣನು ಇದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವು ಸರಿ ಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವರು.
ಾಪಿಗಳುಅವುಗಳಿಂದ ಾಯುವರು.
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ೕವೇಲ
ಮಿಡತೆಗಳು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವು

1ಪೆತೂವೇಲನಮಗ ಾದ ೕವೇಲನುಯೆಹೋವನಿಂದಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು.

2 ಾಯಕರೇ,ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲೈಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿ ಎಂ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

3ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಿ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.

4ಚೂರಿಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಗುಂಪುಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾರುವಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಾರುವಮಿಡತೆ ತಿಂದುಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಮಿಡತೆಗಳುಆಗಮಿಸಿದವು
5ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳಿರಿ.

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೇ,ಅಳಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವುಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
ಆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಸವಿಯು ನಿಮಗೆ ಇನು್ನ ಸಿಗದು.

6ನನ್ನ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವದು.
ಅವರು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವ ಸೈನಿಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.

7ಆಮಿಡತೆಗಳು ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಹಣು್ಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ನನ್ನ ಅಂಜೂರದಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವು.
ನನ್ನ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳು ಾಗುವವು.
ಮರಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡು ಾ್ತರೆ

8ಮದುಮಗನು ಸತು್ತಹೋ ಾಗ
ಮದುಮಗಳು ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಗೋ ಾಡಿರಿ.

9 ಾಜಕರೇ,ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾನಮತು್ತ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇರದು.

10ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾದವು.
ಭೂಮಿಯೂ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯವು ಾಶ ಾದವು.

ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
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ಎಣೆ್ಣಯು ಇಲ್ಲದೆಹೋಯಿತು.
11ರೈತರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ,

ಾ್ರ ತೋಟ ಾಡಿದವರೇ, ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೊಬಿ್ಬಡಿರಿ.
ಗೋದಿ ಾಗಿಯೂ, ಜವೆಗೋದಿ ಾಗಿಯೂಅಳಿರಿ.

ಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯು ಾಶ ಾಯಿತು.
12 ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ

ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದಮರವು ಾಯುತ್ತಲಿದೆ. ಾಳಿಂಬದಮರ,ಖಜೂರ್ರದಮರ, ಸೇಬಿನಮರ,
ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ.

ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷವೂಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ.
13 ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.

ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವರೇ, ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿದೆ್ರ ಾಡಿರಿ.

ಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಮತು್ತ ಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಮಿಡತೆಗಳ ಭಯಂಕರ ಾಶನ

14 ಉಪ ಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.

15 ಶೋಕಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮ ಾದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ ದಂಡನೆಯು ಬರುವುದು. 16 ನಮಗೆ ಆ ಾರವು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆನಂದವೂಸಂತೋಷವೂನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದಿಂದಹೊರಟುಹೋದವು. 17 ಾವು ಬೀಜ
ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದರೆ ಅವು ಒಣಗಿ, ಸತು್ತ ಈಗ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದವೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿ ಸತಿ್ತವೆ. ನಮ್ಮ
ಉ ಾ್ರಣವು ಬರಿ ಾಗಿದು್ದ ಬೀಳುತ್ತಲಿದೆ.

18 ಾ್ರಣಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರ ಾಡುತಿ್ತವೆ. ಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಅ ಾ್ಡಡುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲು್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳು ಾಯುತಿ್ತವೆ. 19ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದಮರುಭೂಮಿ ಾದವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ

ಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿತು. 20 ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಾ ಾರಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತಿ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ. ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲು ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2
ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಯೆಹೋವನ ದಿನ

1ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿರಿ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರಿ.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವು ಬರಲಿದೆ;
ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವುಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.

2ಆ ದಿನವು ಕ ಾಳ ದಿನ.
ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನ ಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ಅದು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದಮ ಾಸೈನ್ಯ.

ಅಂಥ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

3ಆ ಸೈನ್ಯವು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.
ಏದೆನ್ ತೋಟದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇಶವು
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ಸೈನ್ಯವು ಬಂದಮೇಲೆ ಬೆಂ ಾಡಿನಂತಿರುವದು.
ಅವರಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.

4ಅವರು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಾಣುವರು,
ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಓಡುವರು.

5 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಓಡುವ ರಥಗಳ

ಶಬ್ದದಂತೆ ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ

ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅವರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
6ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು;

ಅವರಮುಖಗಳು ಕಂಗೆಡುವದು.
7ಆ ಸೈನಿಕರು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವರು;

ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು,
ನೇರ ಾಗಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವರು.

ಾರಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ ಹೋಗರು;
8ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು

ತನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುವನು.
ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಾಯ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ

ಉಳಿದವರು ನಿಲ್ಲದೆಮುಂದಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗ ಾ್ತ ಇರುವರು.
9ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ

ಓಡಿ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು.
ಮನೆ ಳಗೆ ನುಗು್ಗವರು;

ಕಳ್ಳರಂತೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನುಸುಳುವರು.
10ಅವರಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯೂಆ ಾಶವೂನಡುಗುವುದು;

ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕ ಾ್ಪಗಿಹೋಗುವರು; ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳಪನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ.

ಆತನ ಶಿಬಿರವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಸೈನ್ಯವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುತ್ತದೆ;

ಆ ಸೈನ್ಯವುಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನಮ ಾದಿನವುಮ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿನ ಾಗಿದೆ.

ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಬದ ಾಗಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ

12ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನಿಮ್ಮಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ,

ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರಿ,
ಅಳಿರಿ,ಉಪ ಾಸ ಾಡಿರಿ.

13ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನ್ನಲ್ಲ,
ಹೃದಯವನು್ನ ಹರಿಯಿರಿ.”

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನು ದ ಾಪರನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಇದೆ.

ಆತನು ೕಚಿಸಿದ ಶಿ ಯನು್ನ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡದೆ
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ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು.
14ಒಂದುವೇಳೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದರೂ ಬದ ಾಯಿಸಬಹುದು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು.
ಆಗ ನೀವು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ

ಮತು್ತ ಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ

15ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಊದಿರಿ.
ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ.

16ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಾ್ರಯಸ್ಥರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ಲೆ ಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ವಧುವರರು ತಮ್ಮ
ಶೋಭನದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ.

17ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು
ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೂಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡಲಿ.

ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು,
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ತು ಾ್ತಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು ಗೇಲಿ ಾಡದಿರಲಿ.

ಇತರ ದೇಶದ ಜನರು ನಮಗೆ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ,
‘ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಹೇಳದ ಾಗೆ ಾಡು.”
ಯೆಹೋವನು ದೇಶವನು್ನ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು

18ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಿಸಿದನು.

19ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರುವದು.
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವರೆದುರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದ ದಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಒಣ ಬೆಂ ಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವರು,
ಕೆಲವರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದುದರಿಂದ
ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಆಗ ಭಯಂಕರ ಹೊಲಸು ಾಸನೆ ಇರುವದು.”
ದೇಶವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವದು

21ದೇಶವೇ, ಭಯಪಡದಿರು.
ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲಿರುವದರಿಂದ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸು.

22ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
ಮರುಭೂಮಿಯು ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗುವದು.

ಮರಗಳುಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವವು.



ೕವೇಲ 2:23 1410 ೕವೇಲ 2:32

ಅಂಜೂರದಮರಗಳೂ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳೂ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವವು.

23ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀ ೕನಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ಆತನು ನಿಮಗೆಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.
ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿಮಗೆಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.

24 ಕಣಜಗಳು ಗೋದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಪಿ ಾಯಿಗಳುಎಣೆ್ಣಯಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.

25 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ,
ಾಶ ಾಡುವ ಮಿಡತೆ, ಾರುವ ಮಿಡತೆ, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

ಆದರೆಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಸುಭಿಕ್ಷ ಾಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

26ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗರು.
27ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವನು

28 “ಆ ಬಳಿಕ ಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಜನರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧರು ಕನಸು ಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮಯುವಕರಿಗೆ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು.

29ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.

30ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ತೋರಿಸುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ದಟ್ಟ ಾದ ಹೊಗೆಯು ಇರುವುದು.

31ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂ ಾಗುವನು.
ಆಗಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರುವುದು.

32ಆಗಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರೂ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು.
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿರುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇದು ಆಗುವುದು.

ಉಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಕರೆದಿರುವ
ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವರು.

3
ಯೆಹೂದದ ವೈರಿಗೆಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯ ಾ ಾ್ದನ
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1 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು.
2ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್ ತಗಿ್ಗಗೆ*
ಕರೆತರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳವರು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಚದರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳವರನು್ನ
ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಆ ದೇಶದವರು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ವಿಭಜಿಸಿದರು. 3ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು.
ಅವರು ಹುಡುಗರನು್ನ ಾರಿ ಸೂಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು; ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ ಾರಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

4 “ತೂರೇ, ಸೀದೋನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟರವರು? ಾನು ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತೕ ಾ? ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೆನಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಾನು ಬೇಗನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 5 ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ. ನನ್ನ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರಿ.

6 “ನೀವು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. 7 ಆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದೆ ತರುವೆನು. ಮತು್ತ ನೀವು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು. 8ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನುಯೆಹೂದದಜನರಿಗೆ ಾರುವೆನು. ಅವರುಅವರನು್ನ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಶೆಬದ ಜನರಿಗೆ ಾರಿಬಿಡುವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗು

9ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು:
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗಿರಿ!

ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ!
ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಲಿ;ಅವರು ಬರಲಿ!

10ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ.
ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ಾದ ಸೈನಿಕನು,
“ ಾನು ಬಲ ಾಲಿ”ಅನ್ನಲಿ.

11ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರೇ, ತ್ವರೆಪಡಿರಿ.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರ ಾಡು.

12ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ!
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.

ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಲು
ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.

13ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವ ಾಗಿದೆ;
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

ಬನಿ್ನ, ಾ್ರ ಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಆಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

ಪಿ ಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ!

14ತೀ ಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ತೀ ಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ.

15ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕತ್ತ ಾಗುವರು,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

* 3:2: ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್ ತಗು್ಗ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ “ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ.”
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16ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆಭರ್ಟಿಸುವನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆತನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.

ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ನಡುಗುವವು.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಆತನೇ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳ ಾಗುವನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳ ಾಗುವನು.
17 “ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವದು.

ಪರದೇಶಿಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ಾ ಾ್ದನ

18 “ಆ ದಿವಸ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವುದು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಹರಿಯುವುದು.
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಬತಿ್ತದ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವದು.

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಡುವದು.
ಅ ಾಸಿಯ ಕಣಿವೆಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವದು.

19ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರಿ ಾಗುವದು.
ಎದೋಮು ಬೆಂ ಾ ಾಗುವದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸಿದರು.
ಅವರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು.

20ಆದರೆಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು.
ಅನೇಕ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

21ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”

ಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು.
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ಆ ೕಸ
ಪರಿಚಯ

1 ಇದು ಆ ೕಸನ ಸಂದೇಶ. ಇವನು ತೆಕೋವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಕುರುಬರಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ೕಸನಿಗೆ ದೈವದಶರ್ನಗಳುಂಟಾದವು.
ಭೂಕಂಪ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ದಲು ಈ ದಶರ್ನಗ ಾದವು.
ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

2ಆ ೕಸನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ಕುರುಬರ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲು ಕಂದುಬಣ್ಣ ಾಗಿ ಾಯುವುದು.

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ಒಣಗಿ ಬರ ಾಗುವುದು.”

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ದಮಸ್ಕದವರು ನಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ ಒಕ್ಕಣೆಗೆ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಬಿಟ್ಟರು. 4ಆದರೆ ಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವೆನು. ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು.

5 “ ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು; ಆವೆನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಬೇತ್ ಎದೆನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಾಮಥ್ಯರ್ದ ಗುರುತನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಕೀರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಶಿ

6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಜದ ಜನರನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವನೆ್ನೕ ಎದೋಮಿಗೆ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಜದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಾಜದ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಾನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಾಜದಂಡ ಹಿಡಿಯುವವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ
ಅಳಿದುಳಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಯುವರು.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತೂರಿಗೆ ಶಿ

9ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ತೂರಿನ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಜ ಾಂಗದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಎದೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನೊಂದಿಗೆ) ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತೂರಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ತೂರಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.”
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತಿಸಿತು. ಎದೋಮ್ ಾವ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೋಪವು ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯಿತು; ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹರಿದುಹರಿದು ಾಕಿತು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
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ಾನು ತೇ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೋಚ್ರದ ಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವದು.”
ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಶಿ

13ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇ ಾನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೈವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರು. 14ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ರಬ್ಬದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ರಬ್ಬದ ಉನ್ನತ

ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು; ಹಗಲಿನಯುದ್ಧದ ಕೂ ಾಟದಂತೆಯೂ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ಸಂಕಟವುಅವರದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು. 15ಆಗಅವರಅರಸನುಮತು್ತ ಾಯಕರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾಗುವುದು.” ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದನು.

2
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಶಿ

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರು ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಸುಟು್ಟ
ಸುಣ್ಣ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ ಾನುಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಕುವೆನು. ಅದು ಕೆರಿ ೕತಿನ
ಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು. ಅಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೂ ಾಟವೂತುತೂ್ತರಿಯಧ ್ವನಿಯೂ
ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ೕ ಾಬು ಾಯುವದು. 3 ಹೀಗೆ ಾನು ೕ ಾಬಿನ ಅರಸರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಶಿ

4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದ ಜನರ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಆ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚವೆನು; ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.”
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ

6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನೂ್ನ ಾರಿದರು; ಒಂದು ತೆ ಕೆರಗಳ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಡ ಜನರನು್ನ ಾರಿದರು. 7 ಆ
ಬಡಜನರ ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೂಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು. ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರ
ರೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಲಿಸದೆಹೋದರು. ತಂದೆಗಳೂಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಒಬ್ಬ ತರುಣಿ ಂದಿಗೇ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. 8 ಬಡಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾವುವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಯಜ್ಞ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಆಬಟೆ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಡವರಿಗೆ ಾಲಕೊಟು್ಟ ಅವರು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ,ಆ
ಹಣದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವರು.

9 “ಆದರೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದವನು ಾನೇ, ಅ ೕರಿಯರು
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಂತೆ ಎತ್ತರವೂ, ಅಲೊ್ಲನ್ ಮರಗಳಂತೆ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾನು
ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅವರ ಬೇರನೂ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವರ ಫಲಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು.

10 “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದವನು ಾನೇ. ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾನು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದೆನು. ಾನು ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು. 11 ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜೀರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಇವು ಸತ್ಯ ಾದ ಾತುಗಳು,” ಇವು
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ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು. 12 “ಆದರೆ ನೀವು ಾಜೀರರನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿರಿ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 13 ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಒತಿ್ತ ತುಂಬಿಸಿ ಾಗ ಹೇಗೆ ಬಗು್ಗತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಬಹು ಾಗಿ ಬಗಿ್ಗರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಗಿ್ಗಸುತೆ್ತೕನೆ.* 14 ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಅತಿವೇಗ ಾದಓಟ ಾರರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಬಲ ಾಲಿಗಳಿಗೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲದು. ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.
15ಬಿಲು್ಲ ಾಣ ಹಿಡಿದಿರುವವರೂ ಉಳಿಯರು. ವೇಗದ ಓಟ ಾರರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ
ಮೇಲಿನ ಸ ಾರರು ಜೀವಸಹಿತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ
ರಣವೀರರೂ ಓಡಿಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.” ಇವು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

3
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತು

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇದು ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳವರ
(ಇಸೆ್ರೕಲ್) ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶ. 2 “ಈ ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾತ್ರವೇ ಾನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನೀವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿ ಯ ಾರಣ
3ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯಬೇ ಾದರೆ

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು.
4ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿಂಹವು

ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದ ನಂತರವೇ ಗಜಿರ್ಸುವದು.
ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ
ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಅಥರ್.

5ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಾಕದಿದ್ದರೆ
ಪ ಯು ಬಲೆ ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಏನೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ
ಬೋನು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೇ?

6ತುತೂ್ತರಿಯಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು.

ಒಂದು ಗಂ ಾಂತರವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ
ಅದನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.

7 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಆತನು ಾಗೆ ಾಡುವ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸುವನು. 8 ಸಿಂಹವು
ಗಜಿರ್ಸಿ ಾಗ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.

9-10 ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿರಿ,
“ಸ ಾಯರ್ದಪವರ್ತಗಳಬಳಿಗೆಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದುದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವರು.
ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಡುವರು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಅವರ ಖಜಾನೆಯು ತುಂಬಿರುವದು.”

* 2:13: ಬಗಿ್ಗಸುತೆ್ತೕನೆ ಬಹುಶಃ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”
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11ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆದೇಶಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವುಬರುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಬಲವನೆ್ನೕ ಮುರಿಯುವನು. ನೀವುಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಿಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.”

12ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಒಂದುವೇಳೆ ಸಿಂಹವು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯಮೇಲೆ ಎರಗಿದರೆ
ಕುರುಬನು ಅದನು್ನ ರ ಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನ ಾನು.

ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಿ ಾನು.

ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ಕುರಿಯಎರಡು ಾಲುಗಳನೊ್ನ
ಕಿವಿಯಒಂದು ಾಗವನೊ್ನೕ ಎಳೆದು ರ ಸಿ ಾನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರ ಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಯಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾಮಂಚದಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡ ಾ್ನಗಲಿಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”

13 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲು ಾಪ ಾಡಿದೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಅದನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರುವ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. ವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು. 15 ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದ ಅರಮನೆ ಂದಿಗೆ
ಚಳಿ ಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ದಂತದ ಭವನಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ಇತರ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೆಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.” ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

4
ಸುಖವನು್ನ ಆಶಿಸುವ ಹೆಂಗಸರು

1 ಸ ಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾನಿನ ದನಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಬಡ
ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಜಜು್ಜತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಹತಿ್ತರ, “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

2 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ
ಆಣೆ ಾಕಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಮೇಲೆ ಸಂಕಟಗಳುಬರುವವು. ಜನರು ನಿಮಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೀನಿನ ಾಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. 3 ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು. ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿರುಕುಗಳ
ಮೂಲಕ ಹೆಂಗಸರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಣಗಳ ಾಶಿಯ*ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.

4ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿರಿ. ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಪ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. 5 ಹುಳಿ ಾಕಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾ
ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. ಸೆ್ವೕಚೆ್ಚಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ಅಂ ಾ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
6 “ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನಿಮಗೆ ಾನು ಊಟಕೆ್ಕ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಾವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7 “ ಾನು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರು ಾಗಲೇ ಮಳೆಗರೆಯುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈರು ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ದೇಶದ ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಮಳೆ

ಸುರಿಯಿತು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವುಒಣಗಿಬೆಂ ಾ ಾಗಿತು್ತ. 8ಹೀಗೆಎರಡುಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು
* 4:3: ಹೆಣಗಳ ಾಶಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು.”
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ನೀರಿ ಾಗಿಇನೊ್ನಂದುಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೊಂಡುಹೋದರು. ಆದರೆಅಲಿ್ಲಎಲ್ಲರಿಗೂನೀರುದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಹೀ ಾದರೂ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇವುಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

9 “ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಾಖದಿಂದಲೂ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಾಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ
ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಜೂರದ ಮತು್ತ
ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನೋ ಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಹೆಣಗಳ ಾಶಿಯಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವು ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಸೊದೋಮ್ಗೊ ೕರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು. ಆ ನಗರಗಳು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾದವು. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೂ ನೀವು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿಕೊ.”

13 ಾನು ಾರು? ಾನೇ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನು ಾನೇ.
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಕಲಿಸಿದೆನು.

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕು ಾಡಿದೆನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಾನು ನಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ದುಃಖದ ಗೀತೆ

1ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ,ಈ ಾಡನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಗೀತೆ.

2ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕು ಾರಿಯು ಬಿದ್ದಳು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆಕೆ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

3ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

“ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವಿರಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ
ನೂರು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.

ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ
ಕೇವಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.”
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆಯೆಹೋವನ ಆಗ್ರಹ

4ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದು ಬದುಕವವ ಾಗು.

5ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಬೇಡ,
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲಿಡಬೇಡ.

ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಜನರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.
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ಮತು್ತ ಬೇತೇಲ್ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವದು.
6ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಜೀವಿಸುವಿ.

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನಮನೆತನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯು ಹಿಡಿಯುವುದು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ೕಸೇಫನ ಮನೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವದು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾರೂ
ನಂದಿಸ ಾರರು.

7-9ನೀನುಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.
ದೇವರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಹಗಲನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಕರೆದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವನು.

ಆತನು ಒಂದು ಬಲ ಾದ ನಗರವನು್ನ ರ ಸಿ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.”
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಡಿಸಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ

ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ವಿಷ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ.
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದಿ. ಅದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದಿ.

10ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವರ್ಜನಿಕಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಹೋಗಿಜನರು ಾಡುವದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು. ಜನರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವರು.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಸರಳ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆದರೆ ಜನರು ಅವರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

11ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವಿರಿ.
ಗೋದಿಯಮೂಟೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಸುಲುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ನಿಮ ಾಗಿ ಅಂದ ಾದಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆದರೆ ಆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುಂದರ ಾದ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು.
ನೀವು ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿಗ ಾದ ಬೋಧಕರು ಸುಮ್ಮನಿರುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

14ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

15ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಧಪಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಒಂದುವೇಳೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಬಹುದು.

ಮ ಾ ಶೋಕದ ದಿನಗಳು ಬರುವವು
16ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
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“ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡುವರು.
ರಸೆ್ತ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡುವರು.
ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಗೋ ಾಡಲು ರೈತರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸುವರು. ಅಳುವವರನು್ನ

ಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು.
17 ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಕೆಅಳುವರು?

ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಯೆಹೋವನ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವನು್ನ ನೋಡುವಮನಸಿ್ಸದೆ.

ಆ ದಿವಸವನು್ನ ಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು?
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯ ಾತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲ, ಕತ್ತಲನು್ನ ತರುವುದು.

19ಆಗ ನೀವು ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಕರಡಿಯ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂ ಾಗ
ಒಂದು ಾವಿನಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಇರುವಿರಿ.

20ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿವಸವು
ಬೆಳಕಿನ ದಿವಸ ಾಗಿರದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿರುವುದು; ಬೆಳಕಿನ ಮಿಣಕೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂಧ ಾರದ
ದಿನ ಾಗಿರುವುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆ ಾಧನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
21 “ನಿಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಮಿರ್ಕ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

22ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಾನ್ಯದ ಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ
ಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಕೊಬಿ್ಬದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರೂ
ಾನು ಅದನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

23ನಿಮ್ಮ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಾಡುಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

24ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಾ್ಯಯವುಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿರಿ.
ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಒರತೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳತನವು ಹರಿಯಲಿ.

25ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ.

26ಆದರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ ಾದ ಸಕೂ್ಕತನಮತು್ತ ಕೈ ಾನನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.
ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ದೇವರುಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೀನೇ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.

27ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆಗೆ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸುಭಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು

1ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಸ ಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವದು.

ನೀವು ವಿಶೇಷ ಾದ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಾಯಕರು.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮನೆತನವು ಸಲಹೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ.
2ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ನಯ ಕಡೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿರಿ.

ಅಲಿ್ಲಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾ ಾತಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೀವುಉತ್ತಮರೋ? ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಗಿಂತ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ.

3ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವ ದಿವಸದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಕ್ರಮ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ.

4ಆದರೆಈಗ ನೀವು ಸುಖದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ದಂತದಮಂಚದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವಿರಿ;

ಸು ಾಸನಗಳಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಎಳೇ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಳೇ ಕರುವನೂ್ನ ಭ ಸುತಿ್ತೕರಿ.

5ನಿಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಾಡನು್ನ ಾರಿಸುವಿರಿ;
ಾವೀದನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸಿಸುವಿರಿ.

6ಅಂದ ಾದ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಉತ್ತಮ ಾದ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರಿ.
ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ
ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಈಗ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸು ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಾಲನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಅವರ ಸುಖದ ಸಮಯಗಳು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವವು. ಅವರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವರಲಿ್ಲ ದಲಿಗ ಾಗುವರು. 8ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು:

“ ಾಕೋಬನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನ ಬಲ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು

9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಾಯುವರು. 10 ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯುಸ ಾ್ತಗಅವನಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನುಬಂದುಶವವನು್ನ ಸುಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವನು.
ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬಂದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಮನೆ ಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ
ಕರೆಯುವನು. “ಇನೂ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳು ಒಳಗಿವೆ ೕ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವನು.
ಒಳಗಿದ್ದವರು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.
ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ ಾರದು”

ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
11ನೋಡು,ಯೆಹೋವನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆಗ ಭವ್ಯಭವನಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಚಿಂದಿಚಿಂದಿ ಾಗಿ ಚೂ ಾಗುವವು.

12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳಮೇಲೆ ಓಡುವ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ಬಂಡೆಗಳನು್ನಊಳಲು ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ!

ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿರುವುಮುರುವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
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ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ನೀವು ವಿಷ ಾಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಹಿ ಾದ ವಿಷವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
13ಲೊ ಡೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

“ಕನರ್ಯಿಮನು್ನ ಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

14 “ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ಆ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ
ದೇಶದಲಿ್ಲಪೂತಿರ್ ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವದು;ಅದು ಲೆಬೋಹ ಾತಿನಿಂದಹಿಡಿದುಅ ಾ ಾ ಹಳ್ಳದ
ತನಕ ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವದು.” ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಮಿಡತೆಯವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ

1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆತನುಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸನು ದಲನೇ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಶಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದ ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಇದು. 2 ಮಿಡತೆಗಳು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆ ಬಳಿಕ
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಾಕೋಬನು ತೀ ಾ
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಅವನಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.”

3ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು, “ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.”
ಬೆಂಕಿಯವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ

4ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ನನಗೆತೋರಿಸಿದನು. ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿತು. ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಲೂ ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. 5ಆಗ ಾನು, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,
ಾಕು, ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ, ಾಕೋಬನು ಇದರಿಂದಉಳಿಯಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವನು”
ಅಂದೆನು.

6ಆಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ, “ಇದು ಕೂ ಾ ನೆರವೇರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ತೂಗು ಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ

7ಯೆಹೋವನುಈದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೂಗುಗುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆ ಗೋಡೆಯು ನೂಲಿನಿಂದ ಗುರುತು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 8 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆ ೕಸನೇ, ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನೂಲುಗುಂಡು”ಅಂದೆನು.
ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, “ನೋಡು, ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ ಾಕುವೆನು.

ಅವರನು್ನ ಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
9 ಇ ಾಕನ ವೇದಿಕೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಡುವವು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ೕಸನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸದಂತೆ ಅಮಚ್ಯನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

10 ಬೇತೇಲಿನ ಾಜಕ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ೕಸನು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಎಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದರೆ, ಈ
ದೇಶವು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ತುಂಬಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 11 ಅ ೕಸನು, ‘ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

12ಅಮಚ್ಯನು ಆ ೕಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಭವಿಷ ್ಯ ಾದಿಯೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಡು. 13 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನೀನು
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ಪ್ರ ಾದಿಸುವದು ಬೇಡ. ಇದು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇ ಾಲಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ೕಸನು ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಸುವದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಾನು ದನಮೇಯಿಸುವವನೂ,ಅತಿ್ತಮರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಹಣು್ಣ ಕೀಳುವವನೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಾನು ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ
ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆತನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು. ಆದರೆ ನೀನು, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ. ಇ ಾಕನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ. 17ಆದರೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ವೇಶೆ್ಯ ಾಗುವಳು. ನಿನ್ನ
ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವರು. ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತ ್ಮಳಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮತು್ತ ನೀನು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.’ ”

8
ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ದಶರ್ನ

1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಾನು ಒಂದುಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.
2ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆ ೕಸನೇ, ನೀನು ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯಹಣು್ಣಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾಡುಗಳು ಮರಣದ
ಶೋಕಗೀತೆಗ ಾಗುವವು. ಇವು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು. ಸತ್ತಹೆಣಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಜನರು ೌನದಿಂದಿದು್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಶಿಗೆ ಬಿ ಾಡುವರು.”
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸುವದೇ ಗುರಿ

4ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಜನರೇ, ನೀವು ಬಡವರಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಈದೇಶದ ಬಡಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

5ವತರ್ಕ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಾ ಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು? ಆಗ ಾವು ಾನ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡುವೆವು.

ಸಬ್ಬತ್ ಾ ಾಗಮುಗಿಯುವುದು?
ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಗೋದಿಯನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಲು ತರುವೆವು.

ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವೆವು.

ಾ್ರಸನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ
ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವೆವು.

6ಬಡಜನರಿಗೆ ಾಲ ಸಂ ಾಯ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಿರುವದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಾವು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ.

ಒಂದು ತೆ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ಖರೀದಿಸೋಣ.

ಮತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಗೋದಿಯನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾರೋಣ.”

7 ಯೆಹೋವನು “ ಾಕೋಬನ ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

“ಆ ಜನರು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
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8ಅದರ ಸಲು ಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವುಅಲು ಾಡುವದು.
ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಿ ಾಸಿಯೂ ರೋಧಿಸುವನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇಶವು ತಿರುಗುಮುರು ಾಗುವುದು.”

9ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಶುಭ್ರ ಾದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
10ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ರೋದಿಸುವ ದಿವಸಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಾಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆ ಾಗುವವು.
ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಪ್ರತಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳು ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ರೋದಿಸುವ ಾಗೆ

ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋದಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು.”
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಅತಿ ಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು

11ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯ
ದಿವಸಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ಜನರು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರಿ ಾಗಿ ಾ ಾರುವದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ! ಜನರುಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹಸಿವೆಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

12ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದಿಂದಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ,
ಉತ್ತರದಿಂದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ತನಕ ಜನರು

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾತೊರೆಯು ಾ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ
ತರುಣತರುಣಿಯರು ಾಹದಿಂದ ಬಳಲುವರು.

14ಆ ಜನರು ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪದ*ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವರು,
‘ ಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಣೆ….’
‘ಬೇಷೆರ್ಬದ ದೇವ ಾಣೆ….’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುವರು.

ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ.”

9
ವೇದಿಕೆ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ

1ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಸ್ತಂಭಗಳಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ,
ಆಗ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ತನಕ ಕಂಪಿಸುವದು.

ಸ್ತಂಭಗಳು ಜನರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿರಿ.
ಅದರಿಂದ ಾಯದೆಉಳಿಯುವವರನು್ನ ಾನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು.

ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* 8:14: ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪ ಅಂದರೆ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹ.
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ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
2ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು ಅಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡರೆ

ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕುವೆನು.
ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಾರಿ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ

ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕುವೆನು.
3 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ

ಅವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಸಮುದ್ರ ತಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ

ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವಂತೆ ಾನು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.
4ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರೆ

ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು
ಕತಿ್ತಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.

ೌದು ಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾಯುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.”
ಶಿ ಯು ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು

5ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸುವನು.
ಆಗ ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏರಿಳಿತಉಂಟಾಗುವುದು.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಮೇಲೆ ತನ ಾಗಿಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.

ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಕರೆದು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಮಳೆಗೆರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಶನದ ಾ ಾ್ದನ

7ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವರಂತಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಾನು ಹೊರತಂದೆನು.
ಕ ್ತೕರಿನಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊರತಂದೆನು
ಮತು್ತ ಕೀರ್ ನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ತಂದೆನು.”

8 ಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಆದರೆ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
9ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶನ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾಪಿಸುವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ, ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಒಬ್ಬನು ಜಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಜಾಳಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಹಿಟು್ಟ ಜಾಳಿಗೆಯ ರಂಧ್ರದಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ,

ಹಿಟಿ್ಟನ ಗಂಟುಗಳುಜಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವವು.
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ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು.

10 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಪಿಗಳು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ:
‘ನಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.’

ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವರು.”
ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂದು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ

11 “ ಾವೀದನ ಗು ಾರವು ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ.
ಆದರೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆನು.

ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ಾನು ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು. ಬಿದು್ದಹೋದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಾಗೆಯೇ ಇರುವದು.

12ಆಗ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡುವರು.”

ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

13ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಸಮಯವುಬರುವುದು,
ಆಗಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯವವನನೆ್ನೕ

ಮೀರಿಸಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.
ಾ್ರ ನೆಡುವವನು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನನೆ್ನೕ
ಮೀರಿಸಿಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.

ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಪವರ್ತಗಳಿಂದಲೂ
ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವು ಹರಿದುಬರುವುದು.

14ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.

ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ
ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.

ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಭೋಗಿಸುವರು.

15 ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
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ಒಬದ್ಯ
ಎದೋಮ್ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವದು

1ಒಬದ್ಯನಿಗೆಆದದೈವದಶರ್ನ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನುಎದೋಮಿನಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವು ಒಂದು ಸುದಿ್ಧ ಕೇಳಿದೆವು.
ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶದೂತನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಬನಿ್ನ, ಾವು ಎದೋಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ.”

ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ
2 “ಎದೋಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಗೆ ಾಡುವರು.
3ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು.

ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿನ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ,
‘ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಳಿಸ ಾರರು.’ ”
ಎದೋಮನು ಅದೋಗತಿಗೆ ಸೇರುವನು

4ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರೂ,

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಕಟಿ್ಟದರೂ ಸಹ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.

5ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವೆ.
ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು,

ದರೋಡೆ ಾರರು ಾತಿ್ರವೇಳೆ ಬರುವರು.
ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚುವರು.

ನಿನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ
ಕೆಲ ಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು.

6ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಏ ಾವಿನ ಗುಪ್ತನಿಧಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು;
ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು.

7ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟವರು.

ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವರು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವನು.

‘ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಅನು್ನವರು.

8ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವಜಾಣರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.

9ತೇ ಾನನೇ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವೀರರು ಭಯಪಡುವರು.
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ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಶ ಾಗುವನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಹತ ಾಗುವರು.

10ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವೆ, ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಗುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.

11ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.
ಅನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಪರದೇಶಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಆ ಪರದೇಶಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾವ ಾಗ ತಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಾಕಿದರು.
ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ್ದ.

12ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

ನೀನು ಅವರ ಸಂಕಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

13ನನ್ನ ಜನರನಗರದ ಾಗಿಲನು್ನ ನೀನುಪ್ರವೇಶಿಸಿಅವರತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿನೀನು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

ಅವರು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರದಿತು್ತ.

14 ಾರಿಯಚೌಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರನು್ನ ಾಯಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರನು್ನ ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೆ. ನೀನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.

15ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು.

ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಸುವರು.
ಅದೇ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

16 ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅನಿಸುವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವೆ.

17ಆದರೆ ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಇರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
ಾಕೋಬನ ಜನರು ತಮಗೆ ಸೇರಿರುವದನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರು ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವರು.
ೕಸೇಫನ ಜ ಾಂಗವು ಬೆಂಕಿಯ ಾಲಗೆಗಳಂತೆ ಇರುವರು.

ಆದರೆ ಏ ಾವಿನ ಜ ಾಂಗ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.

ಆಗ ಏ ಾವಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.”
ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತು.

19ಆಗ ನೆಗೆವಿನ ಜನರು ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಾಸಿಸುವವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರಿಗೆ ಸೇರುವದು.
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20ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರುಚಾರೆಪ್ತದವರೆಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಸೆಫಾರದಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನೆಗೆವಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

21ವಿಜಯಿಗಳುಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ಾ್ನಳುವರು.
ಆಗ ಾ ಾ್ರಜ್ಯವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರುವುದು.



ೕನ 1:1 1429 ೕನ 1:14

ೕನ
ದೇವರ ಕರೆ, ೕನನ ಪ ಾಯನ

1 ಆಮಿತೆಯ ಮಗ ಾದ ೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನಿನೆವೆಯು ಮ ಾದೊಡ್ಡ
ನಗರ. ಅಲಿ್ಲಯಜನರಅನೇಕ ತರದದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳು.”

3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ೕನನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಆತನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದೂರದ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗು
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣದರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ

4 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿತು. ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಲ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. 5ಹಡಗು ಮುಳುಗಿಹೋಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಲು ಜನರು
ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದರು. ಾವಿಕರು ತುಂ ಾ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ೕನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ರ ಾಡತೊಡಗಿದನು. 6 ಹಡಗಿನ

ಯಜ ಾನನು ೕನನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಏಳು, ಾಕೆಮಲಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಾರಣವೇನು?

7 ಆಗ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು, “ ಾರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಟು
ಾಕೋಣ”ಅಂದರು.
ಅವರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಆ ಚೀಟು ೕನನಿಗೆ ಬಂದಿತು; ಅವನೇ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ
ಾರಣನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಯಿತು. 8 ಆಗ ಅವರು ೕನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನಿ್ನಂ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ
ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಏನು ಾಡಿದಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವೇನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿ? ನಿನ್ನ ದೇಶ ಾವುದು? ನಿನ್ನ ಜನರು ಾರು?” ಎಂದೆ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಆಗ ೕನನು, “ ಾನು ಇಬಿ್ರಯನು, ಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವವನು. ಆತನು ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಗರಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು” ಎಂದನು.

10 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಾಗಿ ೕನನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. “ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯ ಾಡಿರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11ಬಿರು ಾಳಿಯೂಸಮುದ್ರದತೆರೆಗಳೂಇನೂ್ನಬಲ ಾಗಿಬೀಸತೊಡಗಿದವು. ಆಗಅವರು ೕನನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಾವೀಗ ನಿನಗೆ
ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ

12 ೕನನು, “ಈ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಾನೇ ಾರಣ. ಈಗ ನನ್ನನೆ್ನತಿ್ತ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿ ಾಡಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಡಗನು್ನ
ದಡಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿರು ಾಳಿಯೂ
ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೂಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಬಲ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದವು.

ೕನನಿಗೆ ಶಿ
14ಆಗಆಜನರುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ,ಈಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು

ಇವನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದೆವು ಎಂಬ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
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ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸು”ಅಂದರು.

15 ಆ ಜನರು ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿಯು ನಿಂತಿತು.
ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾಯಿತು. 16 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ೌರವಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆ ಾಕಿಕೊಂಡರು.
17 ೕನನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಲು ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ

ಮೀನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ೕನನು ಆಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆಮೂರು ಹಗಲು ಮೂರು ಾತಿ್ರ ಇದ್ದನು.

2
ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ೕನನು ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿ ಾ್ದಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ ಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

ಾನು ಆಳ ಾದ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿದೆ್ದನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

3 “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲ ಾದ ತೆರೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

ಾನು ನೀರಿನ ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋದೆ.
ಾನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.

4ಆಗ ಾನು, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವೆನು.

5 “ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ನೀರು ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು.
ಆಗ ನನಗೆಉಸಿ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಮುಳುಗು ಾ್ತ ಮುಳುಗು ಾ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.
ಸಮುದ್ರ ಾಚಿಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತು್ತ ಾಕಿದವು.

6 ಾನು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪವರ್ತಗಳುಉಗಮ ಾಗುತ್ತವೆ.

‘ ಾನು ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಂಧಿತ ಾದೆನು’ ಎಂದು ನೆನಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೊರತಂದನು.

ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟೆ್ಟ.

7 “ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಾವ ನಿರೀ ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

8 “ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳುಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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9ರಕ್ಷಣೆಯುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇಉಂಟಾಗುವದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

ಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವೆನು.”

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೀನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಮೀನು ೕನನನು್ನ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

3
ದೇವರ ಕರೆಗೆ ೕನನ ವಿಧೇಯತೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕನನ ಸಂಗಡ ತಿರುಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ಮ ಾನಗರ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ನೀನು ಎದು್ದಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾರು.”

3 ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಿನೆವೆಗೆ ಬಂದನು. ನಿನೆವೆಯು ಬಹು ವಿ ಾಲ ಾದ
ಪಟ್ಟಣ. ಅದುಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಿತು್ತ.

4 ೕನನು ನಗರದಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಾರಲಿಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. “ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ
ಬಳಿಕ ನಿನೆವೆಯು ಾಶ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಾರಿದನು.

5ನಿನೆವೆಯ ಜನರು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಕುರಿತು
ೕಚಿಸಲು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಉನ್ನತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಳು ಜನರ ತನಕ ಾಗೆ
ಾಡಿದರು.
6 ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಮನಮರುಗಿದನು.
ಾನು ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದಿಳಿದು ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 7 ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ.

ಇದು ಅರಸನಮತು್ತ ಆತನ ಆಡಳಿತ ಾರರ ಆ :
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

ಮಂದೆ ಾಗಲಿ, ಹಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾರೂ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯ ಾರದು. 8 ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಾ್ರಣಿಯೂ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಕು. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೆಯಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 9 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿ ಾನು. ಾನು ೕಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವನೋ ಏನೋ? ಆತನು ತನ್ನ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು, ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಇರುವನೋ ಏನೋ! ಆಗ ಾವು

ಾಶ ಾಗದಿರಬಹುದು!
10 ಜನರು ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು; ಅವರು ದುಷ್ಟತನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದನು್ನ

ಗಮನಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

4
ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ೕನನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು

1 ದೇವರು ಆ ನಗರವನು್ನ ಾ ಾಡಿದನೆಂದು ೕನನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ೕನನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ
ಬಂದಿತು. 2 ೕನನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳು ಾ್ತ, “ಇದು ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ನೀನೇ. ಈ ದುಷ್ಟಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ
ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು
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ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ನೀನು ದ ಾಪರ ಾದ, ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ, ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾದಮತು್ತ
ಮ ಾಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ೕಜನೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ಾನು ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ
ಮೇಲು.”

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನೀನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಇವೆ ಾ್ಲ ೕನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸಿಟು್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಅವನು ನಗರದ ಹೊರಗೆಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ
ತನಗೊಂದು ಮಂಟಪವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ ಏ ಾಗುವದು ಎಂಬದನು್ನ
ಾಯು ಾ್ತ ಕುಳಿತನು.
ಸೋರೆ ಗಿಡಮತು್ತ ಹುಳ

6 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸೋರೆ ಗಿಡವನು್ನ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯ
ಾಡಿದನು. ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡವು ಆಜಾಗವನು್ನ ತಂಪು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ೕನನಿಗೆ ತುಂ ಾ ಹಿತ ಾಯಿತು

ಮತು್ತ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
7ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ, ದೇವರು ಆ ಗಿಡವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಒಂದು ಹುಳವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಹುಳವು

ಗಿಡವನು್ನ ತಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಾಡಿಹೋಗಿ ಸತಿ್ತತು್ತ.
8 ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಏರಿ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಪೂವರ್ದ ಬಿಸಿ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪವು ೕನನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ೕನನಿಗೆ ಾಖ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ
ಬಲಹೀನ ಾದನು. ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸು ಎಂದು ೕನನು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡು ಾ್ತ, “ದೇವರೇ, ಾನು
ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು”ಅಂದನು.

9 ಆದರೆ ದೇವರು ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡವು ಸತು್ತಹೋದುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ ೕ?”
ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ ೕನನು, “ ೌದು! ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡದು್ದ ನಿಜ. ಾನು ಾಯುವಷು್ಟ

ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ಏನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ

ನೀನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮರುದಿನ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ನೀನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 11 ಒಂದು ಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಇಷೊ್ಟಂದು ದುಃಖಗೊಂಡರೆ, ನಿನೆವೆಯಂತಹ ಇಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ!
ಅನೇಕ ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಾವು ತಪು ್ಪ
ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
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ಮೀಕ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ವು ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು

1 ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಮೀಕನಿಗೆ ಬಂದವು. ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮ, ಅ ಾಜ ಮತು್ತ
ಹಿಜಿ ್ಕೕಯರ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಇವರು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಅರಸರು. ಮೀಕನು
ೕರೆಷೆತ್ ನವನು. ಇವನು ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ

ಹೊಂದಿದನು.
2ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ!

ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ!
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದ ಬರುವನು.

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗಿ ಆತನು ಬರುವನು.
3ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಆತನು ಲೋಕದ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
4ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಣವು ಕರಗುವಂತೆ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆತನ ಾದದಡಿಯಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ತಗು್ಗಗಳು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ನೀರಿನಂತೆ

ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
5ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ ಾಕೋಬನ ಾಪಗಳೇ,

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೊ್ರೕಹಗಳೇ!
ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ವೇ

ಾಕೋಬು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನು?
ಸ ಾಯರ್ವೇ ಾರಣ.

ಯೆಹೂದದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾವುದು?*
ಅದೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್.

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅದು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

ಸ ಾಯರ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಗಿ್ಗಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವೆನು;
ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಾಣುವವು.

7ಆಕೆಯವಿಗ್ರಹಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.
ಆಕೆಯಸೂಳೆತನದ ಹಣವುಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಆಕೆಯಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಸ ಾಯರ್ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಧನಿಕ ಾದಳು.

ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರು
ಆಕೆಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಮೀಕನಮ ಾ ದುಃಖ

8ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗುವೆನು.

ಾಯಿಯಂತೆ ಅಳುವೆನು,
ಪ ಯಂತೆ ಗೋ ಾಡುವೆನು.

9ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯವು ಾಸಿ ಾಗದು.
ಆಕೆಯ ರೋಗವು ( ಾಪ)ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಬಿ್ಬಯದೆ.

* 1:5: ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಪೂಜಾಸ್ಥಳ.
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ಅದು ನನ್ನ ಜನರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ಪಸರಿಸಿಯದೆ.

10ಇದನು್ನ ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ.
ಅಕೊ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಳಬೇಡಿರಿ.

ಬೆತ್ ಒಫ್ರದ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
11 ಾಫೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೇ,

ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ.
ಚಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು

ಹೊರಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಬೇತೇಚೆಲಿನ ಜನರು ಅಳುವರು,

ನಿಮಗೆ ಅವರು ನೀಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
12 ಾರೊತ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಶುಭ ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಗರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಪತು್ತ ಬಂದಿದೆ.

13 ಾಕೀಷಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ,
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ.

ಚೀ ೕನಿನ ಾಪವು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ.

14ಆದ್ದರಿಂದ ಗತ್ ನಲಿ್ಲರುವ ೕರೆಷತ್ ಗೆ
ಬೀ ್ಕಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು.

ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಸರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವವು.

15 ಾರೇಷದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮಹಿಮೆಯು (ದೇವರ)
ಅದು ಾ್ಲಮಿಗೆ ಬರುವದು.

16ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಬೋಳಿಸು;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಅಳುವೆ.

ಗಿಡುಗನಂತೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬೋ ಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.

2
ಜನರ ದುಷ್ಟ ೕಚನೆಗಳು

1 ಾಪ ಾಡಲು ೕಚಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಕಟವು ಒದಗುವದು.
ಇವರು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಾಪ ಾಡಲು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂಯರ್ಮೂಡಲು ಾವು ೕಚಿಸಿದ ಾಪವನು್ನ ಾಯರ್ಗತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾಕೆ? ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಿದೆ.

2ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಬೇಕು,ಅದನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆಮನೆಮಠಗಳು ಬೇಕು,ಅದನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಅವನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
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ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲುಯೆಹೋವನ ೕಜನೆ
3ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿ, ಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ತರಲು ೕಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು ರ ಸಲು ಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಯಂಕರ ದಿವಸಗಳು ಬರುವದರಿಂದ

ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.
4ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾಡನು್ನ ಾಡುವರು.

ಜನರು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.
‘ ಾವು ಾಶ ಾದೆವು!

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ೌದು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟನು,
ನಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾಲು ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

5ಈಗ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.’ ”
ಮೀಕನನು್ನ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ

6ಜನರು, “ನೀನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಡ,
ಆ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಡ,
ನಮಗೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವೂಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

7ಆದರೆ ಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ನೀವು ಾ್ಯಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ.

8ಆದರೆ ನನಗೆ ವೈರಿಯಂತೆ* ಎದು್ದನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ನೀವು ಾದುಹೋಗುವವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ನಿಭಯರ್ ಾಗಿ ಓ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ
ಕೈದಿಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

9ನನ್ನ ಜನರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಅಂದ ಾದಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;

ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

10ಎದು್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.
ಇದು ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿರುವೆ.

ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿರುವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಾಶ ಾಗುವದು; ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು.

11ಈಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯವಿದೆ.
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸ,ಮದ್ಯವುನಿಮಗೆದೊರಕುವವು”ಎಂದುಹೇಳಿದರೆಅವರುಅವನನು್ನ ನಂಬಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

* 2:8: ವೈರಿಯಂತೆಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವೇ.
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ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
12 ಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವಂತೆ,

ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನಸಮೂಹದ

ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
13ಆಗ ಒಡೆದು ಾಕುವವನು† ಜನಗಳಮುಂದೆಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ,

ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ ಾಗ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಜನನೂ್ನ ಕತರ್ನನೂ್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವರು.

3
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ

1 ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾಕೋಬಿನ ಾಯಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ.
ಾ್ಯಯ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

2ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ!
ನೀವು ಜನರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯು ಾ್ತ
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆಯುತಿ್ತೕರಿ.

3 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹದಿಂದ ಚಮರ್ ತೆಗೆದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ತಪ್ಪಲೆ ಳಗೆ ಬೇಯಿಸಲು ಾಂಸ ತುಂಡು ಾಡಿ ಾಕುವಂತೆ ನೀವು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತುಂಡು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

4ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.”
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು

5 ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೆದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಈಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆಯುದ್ಧವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

6 “ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾತಿ್ರಯಂತಿರುವದು.
ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ.

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅವರಿಗೆಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

† 2:13: ಒಡೆದು ಾಕುವವನು ಾಯಕ ಅಥ ಾ “ಮೆಸಿ್ಸೕಯ.”
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ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಿದೆ.
7ದೇವದಶಿರ್ಗಳು ಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಾಚಿಕೆಗೊಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಕೂಡ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.”
ಮೀಕನು ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪ್ರ ಾದಿ

8ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ,
ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತುಂಬಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾಕೋಬನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರು ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ

9 ಾಕೋಬಿನ ಾಯಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಸರಿ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ನೆಟ್ಟಗಿರುವದನು್ನ ಡೊಂ ಾಗಿ ನೀವು ಾಡುವಿರಿ.
10ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿ ಚೀ ೕನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.

ಜನರನು್ನ ೕಸ ಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.
11ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು.
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ದಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಜಕರು

ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡುವರು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲು

ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆಮುಂಗಡ ಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಾಯಕರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಏನೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

12 ಾಯಕರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ ಚೀ ೕನ್ ಾಶ ಾಗುವದು.
ನೇಗಿಲಿನಿಂದಉತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಲದಂತೆ ಅದು ಇರುವದು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಲಿ್ಲನ ಾಶಿ ಾಗುವದು.
ಆಲಯದ ಗುಡ್ಡವು ಬರಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೆಗಳು ಹುಲು ಾಗಿ
ಬೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.

4
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬರುವದು

1ಅಂತ್ಯದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು
ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿರುವದು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.

2ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.
“ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗೋಣ.

ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವಿತದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಲಿಸುವನು.
ಮತು್ತ ಾವು ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
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ದೇವರಉಪದೇಶವು, ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.

3ಆಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆಯೆಹೋವನೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು.
ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಆತನು ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

ಆ ಜನರುಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.
ಭಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವರು.

ಜನರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರಯುದ್ಧ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತರಬೇತಿ ಎಂದಿಗೂ ಾಡರು.

4ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರು ಅಂಜೂರದಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

5ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸುವೆವು.
ಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ತರಲ್ಪಡುವದು

6ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮು ಾಯಗೊಂಡು ಕುಂಟಾಗಿದೆ;

ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಾಯಗೊಂಡು ಶಿ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

7 “ಆ ‘ಕುಂಟು’ ನಗರದ ಜನರೇ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನ ಾಗುವರು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಓಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅರಸ ಾಗುವನು.
ಆತನು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಆಳುವನು.

8ಹಿಂಡುಗಳ ಗೋಪುರವೇ,
ನಿನ್ನ ಸಮಯವುಬರುವದು.

ಚೀ ೕನಿನ ಒಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೇ,
ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಧಿ ಾರ ದೊರಕುವುದು.

ೌದು, ದಲಿನಂತೆಯೇ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಜ್ಯವಿರುವುದು.
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?

9 ಾಕೆ ನೀನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯಕನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಾ?

ನಿನ್ನ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೋ?
ಈ ಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವೆ ೕ?

10ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ
ನೀನು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು.

ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ.

ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವೆ,
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ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನೀನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು.

ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು

11ಎಷೊ್ಟೕ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿವೆ.
“ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೀ ೕನ್, ಬನಿ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

12ಅವರು ತಮ್ಮ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನ ೕಜನೆಯೇನೆಂದು ಅವರು ಅರಿಯರು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷಉದೆ್ದೕಶ ಾ ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಜನರು ಕಣಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜಯಗೊಂಡು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು

13 “ಚೀ ೕನ್ ಕು ಾರಿಯೇ ಎದೆ್ದೕಳು, ಆ ಜನರನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡು!
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿರುವಂತೆ, ಾಮ್ರದ ಗೊರಸುಗಳಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವೆ.

ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನೀನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.
ಅವರ ನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವಿ.”

5
1ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಸುತು್ತವರಿದಿ ಾ್ದರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಕೆನೆ್ನಯಮೇಲೆ

ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಜನಿಸುವನು

2ಎಫಾ್ರತದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನುಯೆಹೂದದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಊರು ಆಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರವೇ.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುವನು.

ಆತನ ಾ್ರರಂಭವುಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
3ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ ತನಕ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವನು.
ಅನಂತರಉಳಿದ ಅವನ ಸಹೋದರರು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
4ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳು ಾತನುಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ

ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಆ ಾರವನಿ್ನೕಯುವನು.
ಆತನಮಹತು್ತ ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸರಿಸುವದರಿಂದ

ಅವರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು.
5ಆಗ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವದು.

ೌದು,ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮ ಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳು ಾತನು ಏಳು ಕುರುಬರನೂ್ನ
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ಎಂಟು ಾಯಕರನೂ್ನ ಆರಿಸುವನು.
6ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಅಶೂ್ಶರದವರನು್ನ ಆಳುವರು.

ಅವರು ನಿ ್ರೕದನ ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತುಳಿದು ಾಳು ಾಡು ಾಗ ಾವು
ರ ಸಲ್ಪಡುವೆವು.

7ಆದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಡುವಮಂಜಿನಂತಿರುವರು. ಅದು ಾರನೂ್ನ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಮಳೆಯಂತಿರುವರು.
ಆಮಳೆಯು ಾರನೂ್ನ ಾಯುವದಿಲ್ಲ.

8ಆದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದ ಅಳಿದುಳಿದವರು,

ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವುಹೇಗೆ ಇರುವದೋ, ಾಗೆಯೇ ಇರುವರು.
ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಮಧೆ್ಯಯಿರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿರುವರು.

ಅದು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ತಿರು ಾಡುವದು.

ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನಶೇಷವುಅದರಂತಿರುವದು.

9ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಕೈ ಎತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ.
ಜನರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವರು

10ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
11ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
12ನೀನು ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಡದಿರುವೆ.

ಭವಿಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಶ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀನುಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಾನು ನಿನ್ನ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ

ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
15 ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”

6
ಯೆಹೋವನ ದೂರು

1ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ನಿನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು.

ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.
2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದೆ.
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ಪವರ್ತಗಳೇ, ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ
ಯೆಹೋವನ ದೂರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಆತನು ಧೃಡಪಡಿಸುವನು.”

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು ತಿಳಿಸಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಏ ಾದರೂ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?
ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?

4 ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ೕಶೆ, ಆರೋನ್ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

ಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತಂದೆನು.
ಗು ಾಮತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.

5ನನ್ನ ಜನರೇ, ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ.
ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಾಪಕ ಾಡಿರಿ.

ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ತನಕ ನಡೆದಘಟನೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.”

ನಮಿ್ಮಂದ ದೇವರು ಏನನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ?
6 ಾನು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಏನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ?

ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಾನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸು ಾಗ ಏನು ಾಡಲಿ?
ಾನು ಕತರ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದೊಡನೆ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೋ?

7ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾವಿರ ಟಗರು,
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಎಣೆ್ಣಯ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನೋ?

ಾನು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪನ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?
ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?

8ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಏನೆಂದುಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸುವದೇನೆಂದರೆ,

ಇತರರಿಗೆ ನೀನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದಿರು.
ದಯೆಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು.
ದೀನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು?

9ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
“ಬುದಿ್ಧವಂತನುಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿ ಯಬೆತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡು. ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡವನನೂ್ನ ೌರವಿಸು.
10 ಕದು್ದಕೊಂಡ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ದುಷ್ಟರು

ಇನೂ್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡುವರೋ?
ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯಿಂದ

ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ೕಸಪಡಿಸುವರೋ?
ೌದು,ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಡಿಯುತ್ತಲಿದೆ.

11 ಕೆಲವರು ೕಸದ ಅಳತೆ ಪ್ರ ಾಣಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?

12ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ಕೂ್ರರ ಾದಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ೌದು, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

13ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.

14ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬದು.
ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಇರುವಿರಿ.

ನೀವು ಜನರನು್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಿರಿ.
ಆದರೆನೀವುರ ಸಿದಜನರನು್ನ ಖಡ್ಗ ಾರಿಗಳುಕೊಂದುಬಿಡುವರು. ಜನರುನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವರು.

15ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವಿರಿ,
ಆದರೆ ಪೈರು ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.

ಆಲೀವ್ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಎಣೆ್ಣ ತೆಗೆಯುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣಯೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ತುಳಿಯುವಿರಿ,
ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

16 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಮಿ್ರಯಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದಿರಿ.
ಅ ಾಬನಮನೆಯವರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ನೀವು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
ಆಗ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

7
ಜನರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೋಡಿಮೀಕನಿ ಾದ ಬೇಸರ

1 ಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ಕೊಯಿದು ಶೇಖರಿಸಿದ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ತಿನ್ನಲು ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ಏನೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಫಲ ಾಲದ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಫಲಿಸುವ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.

2 ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು.
ಈದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸೋದರನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾಕಲು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಲು ಜನರು ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ತೀಪುರ್ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ.
“ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು” ಾ್ಯಯ ಾದಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಿತ ಾದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಅವರಲಿ್ಲರುವಉತ್ತಮರೂ ಸಹಮುಳಿ್ಳನ ದೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲರುವಉತ್ತಮರೂ ಸಹ ಡೊಂಕುಡೊಂ ಾಗಿರುವಮುಳು್ಳ ದೆಗಿಂತಲೂ ಡೊಂ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಶಿ ಯದಿನ ಬರುತಿ್ತದೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಈ ದಿನವುಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ದಿವಸವು ಬಂದದೆ.

ಈಗ ನೀನು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವೆ.
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ನೀನು ಈಗ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವೆ!
5ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡ.
6ಒಬ್ಬನ ವೈರಿಯು ಅವನಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.

ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.

ಯೆಹೋವನೇ ರಕ್ಷಕನು
7 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

8 ಾನು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ವೈರಿಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡಬೇಡ!
ಾನು ತಿರುಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ;

ಾನೀಗ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬೆಳ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ

9 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಆತನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಆತನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
ಆತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

10 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ ವೈರಿಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.

ಆಗ ಾನು ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನ ಾಡುವೆನು;
ರಸೆ್ತಯಮಣಿ್ಣನಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜನರು ಅವರಮೇಲೆ ನಡೆಯುವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಳಿ ಬರುವರು

11ನಿನ್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಗ ದೇಶವು ಬೆಳೆಯುವುದು.

12ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.
ಅವರು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂಈಜಿಪ್್ಟ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಬರುವರು.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವರು.

ಪಶಿ್ಟಮದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.
ಪೂವರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.

13ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಂದಲೂ
ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ.

14ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳು,
ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಆಳು.

ಆ ಗುಂಪು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿಯೇ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ;
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ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ ಆ ಗುಂಪು ಾ ಾನ್

ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು

15ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

16ಜ ಾಂಗಗಳು ಆಅದು್ಭತವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಎದುರು ಅವರ ಬಲವುಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಯಿಗಳಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಡುವರು.
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರು.

17ಅವರು ಾವಿನಂತೆ ಧೂಳಿನಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವರು.
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

ಅವರು ನೆಲದಮೇಲಿನ ಬಿಲಗಳಿಂದ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹುಳಗಳಂತಿರುವರು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

18ನಿನ್ನ ಾಗೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆ.
ನೀನು ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ದಯೆತೋರಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸುವೆ.
19ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂತೈಸು.

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿ ಾರಿಸು. ನಮೆ್ಮ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲ
ಾಕು.

20ನೀನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವೆ.
ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವೆ. ಇದನು್ನ ನೀನು ಬಹಳ ಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.
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ನಹೂಮ
1 ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಎಂಬ ಊರಿನವ ಾದ ನಹೂಮನಿಗೆ ಆದ ದೇವದಶರ್ನದ ಪುಸ್ತಕ. ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ದುಃಖಕರ ಾದ ಸಂದೇಶ.
ನಿನೆವೆಯಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ

2ಯೆಹೋವನು ಾ್ವಭಿ ಾನವುಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಪಿಗಳಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸುವ ದೇವರು.
ಆತನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವ ದೇವರು. ಆತನು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
ಆತನ ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಕೋಪವು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.

3ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳ ದೇವರು
ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಾಪಿಗಳನು್ನ ಆತನು ಶಿ ಸುವನು. ಆತನಿಂದ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲುಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
ಮನುಷ ್ಯನು ನೆಲದ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ, ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.

4ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಗದರಿಸಿ ಾಗ ಅದು ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು.

ಕಮೆರ್ಲ್ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಫಲವ ಾ್ತದ ನೆಲಗಳು ಒಣಗಿ ಾಳುಬೀಳುವವು.
ಲೆಬನೋನಿನಪುಷ್ಪವು ಾಡಿಹೋಗುವದು.

5ಯೆಹೋವನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಪವರ್ತಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವವು.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

ಯೆಹೋವನು ಬರು ಾ್ತನೆ,
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದು.

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

6ಯೆಹೋವನಮ ಾ ೌದ್ರಕೆ ್ಕದು ಾಗಿ ಾರೂ ನಿಲ್ಲ ಾರರು.
ಾರೂ ಆಮ ಾ ಕೋಪವನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವದು.
ಆತನು ಬರು ಾಗ ಬಂಡೆಯುಪುಡಿ ಾಗುವುದು.

7ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.
ಆತನಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.

8ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ತೆರೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು.

9ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಕೆ ೕಜನೆ ಾಕುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಾವ ಕುಯುಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾಡದ ಾಗೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

10ಮಡಕೆಯಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳಂತೆ
ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.
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ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ನೀವು ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮ ಾಗುವಿರಿ.

11 ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿದನು.

ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
12ಯೆಹೋವನುಯೆಹೂದನಿಗೆ ಇಂತೆಂದೆನು:
“ಅಶೂ್ಶರದ ಜನರು ಬಲ ಾಲಿಗಳು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆ ಾ್ಲ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಹತ ಾಗುವರು.

ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಶೂ್ಶರದವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು.”

14ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಏನೆಂದರೆ,
“ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೋಹದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

15ಯೆಹೂದವೇ, ನೋಡು!
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನನು್ನ ನೋಡು. ಅವನು ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುವನು.
ಸ ಾ ಾನಉಂಟೆಂದು ಅವನು ಾರು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸು.
ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

2
ನಿನೆವೆಯು ಾಶ ಾಗುವದು

1ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಯಿ.
ಾಗರ್ದಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು.

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾಗು.
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.

2 ೌದು,ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ವೈಭವವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದ್ದನು.

3ಆ ಸೈನಿಕರ ಗು ಾಣಿಗಳು ಕೆಂಪಗಿವೆ.
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ಅವರ ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.
ಅವರ ರಥಗಳುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಾಲುಗಟಿ್ಟ ನಿಂತಿವೆ

ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.
ಅವರ ಭಜಿರ್ಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4ರಸೆ್ತಯಮೇಲೆ ರಥಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಓಡುತಿ್ತವೆ.
ನಗರದಚೌಕಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಅವುಉರಿಯುವ ಪಂಜಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆಗೆ ಾರುವಮಿಂಚಿನಂತಿವೆ.

5ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೂರ ೕಧರನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಮುನು್ನಗು್ಗ ಾಗ ಎಡವಿಬೀಳುವರು,

ಗೋಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ತಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಡುವರು.

6ಆದರೆ ಹೊಳೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅದರಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳುಮುನು್ನಗು್ಗತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅರಸನಮನೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

7ವೈರಿಗಳು ಾಣಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಆಕೆಯಸೇವಕಿಯರು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ಎದೆಯನು್ನ ಬಡಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

8ನಿನೆವೆಯು ನೀರು ಬತು್ತತಿ್ತರುವ ಕೊಳದಂತಿದೆ.
“ನಿಲಿ್ಲ, ನಿಲಿ್ಲ, ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

9ನಿನೆವೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಸೈನಿಕರೇ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷೊ್ಟೕ ವಸು್ತಗಳಿವೆ.
ಎಷೊ್ಟೕ ನಿ ೕಪಗಳಿವೆ.

10ಈಗ ನಿನೆವೆಯು ಾಲಿ ಾಯಿತು.
ಎ ಾ್ಲ ದೋಚಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ನಗರವು ಾಶ ಾಯಿತು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರಗುತಿ್ತದೆ.
ಣ ಾಲುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಹವುಅ ಾ್ಲಡುತಿ್ತದೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರಮುಖವು ರಕ್ತಹೀನ ಾಗಿದೆ.

11ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಂತಿದ್ದ ನಿನೆವೆಯು ಎಲಿ್ಲ?
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹಗಳುಅದರೊಳಗೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.

ಅದರಮರಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.
12ನಿನೆವೆಯು (ಅರಸ ಾದ ಸಿಂಹವು) ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.

ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಂಹಿಣಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ (ನಿನೆವೆ ಾಜನು)ಮನುಷ ್ಯರ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ

ಾನು ಕೊಂದ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.
13ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,



ನಹೂಮ 3:1 1448 ನಹೂಮ 3:7

“ನಿನೆವೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಾರನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಾಡದಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಜನರು ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳರು.”

3
ನಿನೆವೆಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ಧ

1 ಕೊಲೆಗಡುಕರ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕೆಡುಕು ಉಂಟಾಗುವದು.
ನಿನೆವೆಯು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.

ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಲು್ಲವುದನೂ್ನ ಲೂಟಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಚಾವಟಿಯಚಟಾರವೆಂಬ ಶಬ್ಧವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಚಕ್ರಗಳ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಧ,

ಕುದುರೆಗಳ ಾ ಾಲೋಟವನು್ನ ಮತು್ತ
ರಥಗಳ ಾ ಾಟವನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

3 ಕುದುರೆಗಳಮೇಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಆಕ್ರಮಣವೆಸಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗವುಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಬಜಿರ್ಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ,

ಬಹುಮಂದಿ ಸತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.
ಶವಗಳ ಾಶಿ ಬಿದಿ್ದವೆ,ಅವುಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇವೆ.
ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

4ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ ನಿನೆವೆ.
ನಿನೆವೆಯು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ. ಆಕೆಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಇರದು.
ಆಕೆಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಬೇಕು.

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

5ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಿನೆವೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ತನಕ ಎತು್ತವೆನು.
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಲಿ.

ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ.
6ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಬಿ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಾಣುವೆನು.
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು.

7ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು ದಂಗುಬಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
‘ನಿನೆವೆಯು ಾಶ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಾಗಿ ಾರು ಮರುಗುವರು?’
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?”
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8 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ತೆಬೆಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ೕ? ಇಲ್ಲ. ತೆಬೆಸಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇತು್ತ. ಆ ನೀರು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಯಿತು. ಆ
ನೀರನು್ನ ಆಕೆಯು ಗೋಡೆಯಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸಿದಳು. 9 ಇಥಿ ೕಫಿ ಾ ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ತೆಬೆಸ್ ಗೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು. ಸು ಾನ್ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಹಕರಿಸಿದವು. 10 ಆದರೆ ತೆಬೆಸ್
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆಕೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೈದಿಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರು ಆಕೆಯ
ಹಸುಗೂಸುಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದು ಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಉನ್ನತ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು. ಅವರು ತೆಬೆಸಿನ
ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಸಹ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದಬಿಡುವೆ. ನೀನು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ.
12 ಆದರೆ ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಬಲ ಾದ ಬುರುಜುಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದಂತಿರುವವು. ಹೊಸ
ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು ಾಗುವವು. ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಮರವನು್ನ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಲು ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು
ಅ ಾ್ಲಡಿಸುವವನ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವವು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವನು;ಅವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು.

13 ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರಂತೆ, ವೈರಿ ಸೈನಿಕರು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ತ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಾ್ವರಗಳು, ವೈರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಾ್ವರದ ಾಗಿಲಿನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
14 ನೀರನು್ನ ತಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡು. ಾಕೆಂದರೆ ವೈರಿ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ

ಮುತು್ತವವು. ನಗರದೊಳಗೆ ಅನ್ನ ನೀರನು್ನ ಾರಿಗೂ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊ. ಹೆಚು್ಚ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಆವೆಮಣ್ಣನು್ನ ಶೇಖರಿಸು. ಾರೆಯನು್ನ ಕಲಸಿಕೊ.
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಅಚ್ಚನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 15ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀನು ಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಬೆಂಕಿಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವುದು. ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸುವದು. ನಿನ್ನ ದೇಶವುಮಿಡತೆಗಳ
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಿಂದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಂತೆ ಾಣುವುದು.
ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಮಿಡತೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಂ ಾದೆ. ನೀನು ಮಿಡತೆಗಳಂ ಾದೆ.

16 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು ಊರೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವವರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಹೋಗುವಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 17 ನಿನ್ನ ಸರ ಾರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸಹ ಮಿಡತೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಚಳಿಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಮಿಡತೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಬಿಸಿಲು ಏರಿ ಕಲು್ಲ ಬಿಸಿ ಾ ಾಗ ಆ ಮಿಡತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾರಿಹೋಗುವವು.
ಅವುಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವು ಎಂದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.

18ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆ ಬ ಾಢ್ಯ ಕುರುಬರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚದರಿಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ತೀವ್ರ ಾದ ಾಯಹೊಂದಿರುವೆ. ಾವದೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಾಶನದ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು. ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ ಾದ ತೀವ್ರ ಾಯದ ನೋವನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
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ಹಬಕೂ್ಕಕ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು
1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.
2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಾ ಾಗ

ಕೇಳುವೆ? ಾನು ಹಿಂಸೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿದರೂ ನೀನು ಏನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇತರರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಜನರು ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಇಂ ಾ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಕೆ ಾಡುವೆ. 4 ಾನೂನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ. ಅದು
ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಚರು ಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂನು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯವಿಲ್ಲ.
ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

5 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಇತರ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡು, ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು. ನೀನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲಯೇಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂಥವಿಷಯವನು್ನ ಾನು ನಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನಂಬುವೆ. ನಿನಗೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನೀನು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ.
6 ಾನು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ
ನಿದರ್ಯಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನಗರಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 7 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಇತರರಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವರು; ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವರು. 8 ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು
ಚಿರತೆಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿವೆ; ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ. ಅವರ
ಾಹುತರು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರು. ಹಸಿದ ಗಿಡುಗ ಹೇಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ
ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಹುತರು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.
9ಅವರು ಬಯಸುವುದುಯುದ್ಧ ಂದನೆ್ನೕ. ಅವರ ಸೈನ್ಯವು ಮರುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಾಳಿಯ
ತರಹ ವೇಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವದು. ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.

10 “ಇತರ ಜ ಾಂಗದ ಅರಸರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪರದೇಶದ
ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿರುವ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ನ ಾಡುವರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ ತನಕ ಮಣಿ್ಣನದಿಬ್ಬವನೆ್ನೕರಿಸಿ, ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಆ ಾಧಿಸುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯ
ಾವದೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ.”
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಎರಡನೇ ದೂರು

12ಆಗ ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು.

ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು.
ನೀನು ೕಚಿಸುವದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಾದ ನೀನುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.
13 ಕೆಡುಕನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸ ಾರದಷು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ಜನರು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡ ಾರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ಆ ಕೆಡುಕರು ಜಯಗಳಿಸುವದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ವೀ ಸಬಲೆ್ಲ?

ದುಷ್ಟರು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಾರದೇಕೆ?
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ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸೋಲಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವೆ?

14 “ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವಮೀನುಗಳಂತೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.
ಅವರು ಒಬ್ಬ ಾಯಕನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ,

15ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಳ, ಬಲೆಗಳಿಂದ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವನು.
ಾನು ಹಿಡಿದನೆಂದು ವೈರಿಯು ಹಷಿರ್ಸುವನು.

16ಅವನ ಬಲೆಗಳುಅವನು ಧನಿಕನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವವು.
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವನು.

ಅದಕೆ್ಕ ವೈರಿಯು ತನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು.
ಅವನುಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪ ಾಕುವನು. ಬಲೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುವನು.

17ಅವನು ತನ್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಮುಂದರಿಯುವನೋ?
ನಿದರ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ?

2
1 “ ಾನು ಾವಲು ಾರನಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಏನನು್ನವನೋ ಎಂದು ಾನು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಉತ್ತರಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವೆನು.”
ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

2 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ: “ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವದನು್ನ ಬರೆ. ಜನರು ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಓದುವಂತೆ ಅದನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆ. 3 ಭವಿಷ ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಈ ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅಂತ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
ಆ ಸಮಯವು ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು; ಅದನು್ನ
ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇರು. ಆ ಸಮಯವು ಬರುವದು. ಅದು ತಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾವ ಜನರು ಅದರ
ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಕೇಳಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವರೋ ಅವರಿ ಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸತು್ಪರುಷನು
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಂಬುವನು. ಆ ಸತು್ಪರುಷನು ಾನು ನಂಬಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಬದುಕುವನು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ: “ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸವು ೕಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಲಿಷ್ಠನ ಗವರ್ವು ಅವನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಮರಣದಂತಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಬೇಕು. ಮರಣದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇರದು.
ಅವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಆ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವನು. 6 ಆದರೆ ಬೇಗನೇ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಇವನನು್ನ ನೋಡಿ ನ ಾಡುವರು. ಅವನ ಸೋಲುವಿಕೆಯ
ಕಥೆಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು; ನ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಎಂ ಾ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ, ಅಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿದವನು
ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನು ಾಲಗಳನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.’
7 “ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ

ಆ ಜನರು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ತಮಗೆ ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವರು. ನಿನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ನೀನು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವೆ. 8ಎಷೊ್ಟೕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ
ನೀನು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಪಹರಿಸುವರು. ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿರುವೆ; ದೇಶಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿರುವೆ.

9 “ ೌದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಧನಿಕ ಾದವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದು
ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾಗೆ ಾಡುವದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜನರು
ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ
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ಸಂಭವಿಸುವವು. 10 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ನೀನು ೕಜನೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಆ
ೕಜನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತಂದೊಡು್ಡವವು. ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಗೋಡೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಗುವವು. ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಮರದ ಜಂತೆಗಳು ಸಹ ನೀನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಾ ಹೇಳುವವು.

12 “ಪಟ್ಟಣ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನಿಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೂಕೇ ಾಗುವದು. 13ಆಜನರು ಕಟು್ಟವಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಡುವ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಾಡಿದ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವದು. 14 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೇಗೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಾಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಹಬು್ಬವದು. 15 ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಇತರರು ಸಂಕಟಪಡುವಂತೆ ಾಡುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡು
ಉಂಟಾಗುವದು. ಸಿಟಿ್ಟನ ಭರದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಇತರ ಜನರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಡುವನು. ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆಯೂ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವವರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸು ಾ್ತನೆ.

16 “ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಕೋಪವು ಯೆಹೋವನ
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷದ ಾತೆ್ರಯಂತಿರುವುದು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಕೋಪವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುವನು ಮತು್ತ
ಅಮಲೇರಿದವನಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುವನು.

“ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು ಆ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ. ನಿನಗೆ ಅವ ಾನವೇ ಹೊರತು,
ಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಶುಗಳನು್ನ

ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ,ಅದರಿಂ ಾಗಿಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾನಿ, ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂಕಟದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.”
ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶ

18 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬನು
ಲೋಹದಿಂದ ಾಡಿದ ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವಷೆ್ಟ. ಅದು ಕೇವಲ ಜಡಮೂತಿರ್. ಅದನು್ನ ಾಡಿದವನು,
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದೆಂದು ೕಚಿಸುವದು ಶುದ್ಧ ಮೂಖರ್ತನ. ಆ ಮೂತಿರ್ಯು
ಾ ಾಡುವೂದೂ ಇಲ್ಲ. 19 ಆ ಮೂತಿರ್ಗೆ “ಎದೆ್ದೕಳು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು!
ಾ ಾಡ ಾಗದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲಗೆ “ಎಚ್ಚರ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು! ಅವುಗಳು

ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಾಡಲಿ ಾ್ಕಗುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಆತನಮುಂದೆ ೌನದಿಂದಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

3
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆ:

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದಯ ಾಡಿ, ಆಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡು.

ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ.

3ತೇ ಾನಿನಿಂದಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವನು ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.
ಅವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

4 ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಹೊಳಪು.

ಆ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಂ ಾ ಶಕಿ್ತಯು ಅಡಕ ಾಗಿದೆ.
5ರೋಗವು ಆತನಮುಂದೆ ಹೊರಟಿತು.

ಾಶಕನು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
6ಯೆಹೋವನು ನಿಂತು ಪ್ರಪಂಚದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದನು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು.
ಅವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು.

ತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಅದೇ ಪವರ್ತಗಳು ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಬಿದ್ದವು.

ಪು ಾತನ ಾಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದವು.
ಾಗೆ ಾಡಲು ದೇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕೂ ಾನಿನ ನಗರಗಳು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಮಿ ಾ್ಯನಿನಮನೆಗಳುಹೆದರಿ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನದಿಗಳಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?
ತೊರೆಗಳಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲೆಮತು್ತ ರಥಗಳಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡಿ ಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?

9ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಘದ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈಲೋಕದಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾ .

ಭೂಮಿಯು ನದಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಾಡಿತು.
10ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಡುಗಿದವು.

ನೆಲದಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಯಿತು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಶಕಿ್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಮುದ್ರವು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಶಬ್ದ ಾಡಿತು.

11ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕಳಕೊಂಡವು.
ಹೊಳೆಯುವ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವು.
ಆಮಿಂಚುಗಳು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಬರುವ ಭಜಿರ್, ಾಣಗಳಂತಿದ್ದವು.

12ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಡೆದೆ.
ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.

13ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ನೀನು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಆರಿಸಿದ್ದ ಾಜನನು್ನ ಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆ.

ಪ್ರತೀ ದುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕನನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರಮುಖನಿಂದಿಡಿದು
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತಿಸಿದೆ.

14ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ೕಶೆಯ
ಕೋಲಿನಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು.

ರಸೆ್ತಯಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೋಚಿದ ಪ್ರ ಾರ
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ನಮ್ಮನೂ್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಗೆಲು್ಲವೆವೆಂದು ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ದರು.
15ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.

ಅವುಗಳುಆಮ ಾ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕದಡಿಬಿಟ್ಟವು.
16ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರವೆ ಾ್ಲ ನಡುಗಿತು.

ಆಶ್ಟಯರ್ದಿಂದ ಾನು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ

ಾನು ನಡುಗುವವ ಾಗಿ ನಿಂತೆನು.
ಅವರು ಜನರಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬರು ಾಗ

ಾನು ಅವರ ಾಶನದ ದಿವಸವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾ ಾಗಲೂಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು

17ಅಂಜೂರದಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಎಣೆ್ಣಮರಗಳಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಾಯಿಗಳುಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪೈರು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವ ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆ ಳಗೆ ಾವ ಪಶುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

18 ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

19ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

ಸಂಗೀತ ನಿದೇರ್ಶಕನಿಗೆ. ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
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ಚೆಫನ್ಯ
1 ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಚೆಫನ್ಯನು ಕೂಷನ ಮಗನು; ಕೂಷನು
ಗೆದಲ್ಯನ ಮಗನು; ಗೆದಲ್ಯನು ಅಮಯರ್ನಮಗನು;ಅಮಯರ್ನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮಗನು.

ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಯೆಹೋವನ ದಿನ
2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

3 ಲೋಕದೊಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳನೂ್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ* ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.” ಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದನು.

4ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದವನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾಳನ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಿಹೆ್ನಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಪುರೋಹಿತರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಾವ ಜನರು 5 ತಮ್ಮ ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೋ ಾನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ಪುರೋಹಿತರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ನನ್ನ ಆ ಾಧಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸುಳು್ಳ ದೇವ ಾದ ಮ ಾ್ಕಮನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರನು್ನ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 6 ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋದರು. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡುವಂತದ್ದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ಾನು ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.”

7 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿ ತನ್ನ
ಆಮಂತಿ್ರತರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

8 “ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಜಕು ಾರರನೂ್ನ ಇತರ ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಪರದೇಶದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಾರಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಮನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ, ೕಸ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರನು್ನ
ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

10ಯೆಹೋವನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೀನು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುವರು. ನಗರದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು ರೋಧಿಸುವರು.
ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವರು. 11 ನಗರದ ಕೆಳಗಿನ
ಾಗದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನೀವು ಅಳುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಧನಿಕರೂ ಾ್ಯ ಾರಸ್ತರೂ
ಾಶ ಾಗುವರು.
12 “ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಡು ಾಡುವೆನು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು ತೃಪಿ್ತ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ಏನೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕೆಡುಕನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ಅಂಥವರನು್ನ ಾನು ಹಿಡಿದು ಶಿ ಸುವೆನು. 13 ಆಗ ಇತರ ಜನರು ಬಂದು

ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು. ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
ಮನೆಕಟಿ್ಟದ ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನೆಟ್ಟವರು,ಅದರಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

* 1:3: ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಹುಶಃ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ.
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14 ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆ; ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಆ ದಿನದಂದು ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವರು. ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ಸೈನಿಕರೂ ಅಳುವರು.
15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವನು. ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ
ಸಂಕಟಗಳಿರುವವು. ಅವು ಾಶನದ ದಿವಸಗ ಾಗಿರುವವು. ಆ ದಿವಸವು ಕತ್ತಲು, ಾಮುರ್ಗಿಲು ಕವಿದ
ಬಿರು ಾಳಿಯದಿವಸ ಾಗಿರುವುದು. 16ಅದು ಒಂದುಯುದ್ಧದ ದಿವಸದಂತಿರುವುದು;ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಕೊಂಬು,
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಜನರು ಬುರುಜು, ಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

17ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ ಾನು ಬಹು ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಕುರುಡರಂತೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ತೊಳ ಾಡುವರು. ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಅವರ

ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು. ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಮಲದ ಾಗೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವವು. 18ಅವರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ಅವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾರವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗುವನು. ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡುವನು. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.”

2
ಜನರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಲು ದೇವರ ಕರೆ

1 ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ. 2 ನೀವು ಒಣಗಿ, ಸತ್ತ
ಹೂವಿನೋ ಾದಿ ಾಗುವ ದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ. ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಹೂವು
ಾಡಿಹೋಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು ಾಗ ನೀವು ಾಗೆ
ಆಗುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ. 3ದೀನರೇ,ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಿ,
ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ಾಡಿರಿ, ದೀನ ಾಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು
ರ ಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವನು

4 ಾಜದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯರು. ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ಾಶ ಾಗುವದು. ಮ ಾ್ಯಹ್ನದೊಳ ಾಗಿ ಅಷೊ್ಡೕದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಜನರೇ, ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ.
ಾ ಾನ್ ದೇಶವೇ, ಾಲೆಸಿ್ತೕನ್ ದೇಶವೇ, ನೀವು ಾಶಗೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು.

6 ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವು ಕುರುಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಬಯ ಾಗುವದು.
7ಆ ದೇಶವುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಗುವದು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೆನಪು ಾಡುವನು. ಅವರು ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲರುವರು. ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. ಆಗಯೆಹೂದದ ಜನರು ಆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು.
ಾಯಂ ಾಲ ಬರಿ ಾದ ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗುವರು.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ನನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಕೆಣಕಿದರು. ಅವರ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. 9 ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ ಸೊದೋಮ್
ಗೊ ೕರದವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವರು. ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವವು. ಅವರ ಭೂಮಿಯು
ಕಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅದು ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದಂತಿರುವದು. ನನ್ನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”

10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಕಂಡು
ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವವು. 11 ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆಗ
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ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು. 12 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಜನರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ
ಸೇರಿರುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು. 13 ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ಮುಖ ಾಡಿ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಆತನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಾಗ ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿ ಾಗುವದು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆ ಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ
ಾಸ ಾಡುವವು. ಾಗೆಗಳೂ ಗೂಬೆಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದನೊ್ನಂದು
ಕರೆಯುವವು. ಾಗಿಲ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಗೆಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. ಕಪು ್ಪಪ ಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಮನೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಈ ನಿನೆವೆಯು ಸಂತೋಷಭರಿತ ನಗರಿ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನೆವೆಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಸ್ಥಳವೆಂದು
ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಗವರ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ಾಶ ಾಗುವದು. ಾಡುಮೃಗಗಳ
ಹಕೆ್ಕ ಾಗುವದು. ಾಟಿಹೋಗುವ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ತಲೆ ಾಡಿಸಿ “ಎಂ ಾ
ದುಗರ್ತಿ” ಎಂದುಉದ್ಗರಿಸುವರು.

3
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭವಿಷ ್ಯ

1 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರು. ಇತರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಾಪದಿಂದ ಮಲಿನ ಾದರು. 2 ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
3ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ,ಅವರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಸಿದ ತೋಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಬೆಳ ಾಗಲು, ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 4ಅವರ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬ ಾಯಿ ಾರರೂ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೊರಕುವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾ ಾರಣ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂಸರಿ ಾದತೀ ಾರ್ನ ಾಡಲು

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
6 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಇಡೀ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಡೆಯದ ಾಗೆ ಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ನಗರಗಳು
ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ. ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ಇದರಿಂದ ಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಾಶ ಾಗದು. ನೀವುನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಾದರೆ ಾನು ಆಲೋಚಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲ.” ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನನು್ನ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ತನಕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಾನು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವಂತೆ
ಾಡುವ ಹಕು ್ಕ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಸಿಟು್ಟ ತೋರಿಸಲು ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾನು ಎಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುವುದು. 9ಆಗ ಾನು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರ
ಾಷೆಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು. ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
10 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದವರೆಗೂ ಜನರು ಬರುವರು. ನನಿ್ನಂದ ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವವರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

11 “ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. ಅಹಂ ಾರ
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ತುಂಬಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವುಳ್ಳವರು ಾರೂ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರೇ ದೀನದರಿದ್ರರೇ ಾಸ ಾಡುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಇಡುವವ ಾಗಿರುವರು. 13ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಉಳಿದವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತೆ ಮೇದು ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾರೂ ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಸಂತಸದ ಾಡು

14ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತರು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು.

15 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಲ ಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಿರು.

16ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ ಾಗುವುದು:
“ಬಲ ಾಗಿರು! ಭಯಪಡದಿರು!

17ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ರಣಶೂರನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವನು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹಷಿರ್ಸುವನು.
18ನಿನ್ನ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

ಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
20ಆಗ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಕರೆತರು ಾಗ ಾಗೆ ಆಗುವದು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಹ ಾ್ಗಯ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದೇ ಸಮಯ

1ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೇ ವಷರ್ದಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೋಸ ್ಕರ, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಬಂದಿತು. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು; ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಸಂದೇಶವು ಇದೇ: 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”
3 ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಹ ಾ್ಗಯನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದನು: 4 “ಜನರೇ, ನೀವು ಅಂದ ಾದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯವೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ. 5 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಏನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ. 6 ನೀವು ಬಹಳ ಬೀಜವನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಊಟ ಾಡಲು ಆ ಾರವಿದ್ದರೂ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷಿ್ಟಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಾನೀಯವಿದ್ದರೂ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಟೆ್ಟಯಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡಿದರೂ ಅದು
ಹೇಗೆ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಇದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದು
ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ.’ ”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ೕಚಿಸಿರಿ!
8ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮರವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ಾನು ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವೆನು.” ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

9 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲು ಹೋಗು ಾಗ ಸ್ಪಲ್ಪವೇ ಾಳು ಇರುವುದು. ಅದನು್ನ
ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಂ ಾಗ ಾನು ಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಕೆ
ಆಗುತಿ್ತದೆ? ಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಲಯವು ಇನೂ್ನ ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ. 10 ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆ ಾಶವು ಮಂಜನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯು ಪೈರನು್ನ ಬೆಳೆಸುವದಿಲ್ಲ.”

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಭೂಮಿಗೂ ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ ಒಣಗಿಹೋಗಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳೆ,ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ,ಆಲೀವ್ಎಣೆ್ಣಮತು್ತ ಭೂಮಿಯುಫಲಿಸುವ ಾವವಸು್ತ ಾಗಲಿ
ಾಶ ಾಗುವುದು. ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು; ಾ್ರಣಿಗಳೂಬಲಹೀನ ಾಗುವವು.”

ಹೊಸ ಆಲಯದ ಾ ಾರ್ಚರಣೆ
12ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಮಗ ಾದಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಮಗನೂಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ

ಆದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದರು.

13 ದೇವರು ತನ್ನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ಬಳಿಕ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
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ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವನುಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 15 ಪಶಿರ್ ಾದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಆರನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

2
ಯೆಹೋವನಉತೆ್ತೕಜನ; ಕೆಲಸದ ಾ್ರರಂಭ

1 ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು
ದೊರಕಿತು: 2 “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನೂ ಾಜ್ಯ ಾಲನೂ ಆಗಿರುವ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. 3 ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಹೊಸ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ದಲನೇ ಆಲಯದ ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ದಲಿನ ಆಲಯದೊಡನೆ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಾಗ ಇದು
ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೋ? 4 ಆದರೆ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಈ
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ನಿರು ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.’ ” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ‘ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಾನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ! ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ!’ 6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಅದುರಿಸುವೆನು. ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಒಣನೆಲವನೂ್ನ
ಕಂಪಿಸುವೆನು, 7 ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಐಶ್ವಯರ್ದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು. ಆಗ ನನ್ನ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.’
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 8 ‘ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಯೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ, ಅವರ ಬಂ ಾರವೂ
ನನ್ನದೇ.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ‘ಈ ಅಂತಿಮ ದೇ ಾಲಯವು ದಲನೆ
ಆಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ ವೈಭವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು! ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ತರುವೆನು!’ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!”

10ಪಶಿರ್ಯದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಆಳಿ್ವಕೆಯಎರಡನೇ ವಷರ್ದಒಂಭತ್ತನೆಯತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಬಂದಿತು. 11 “ಈ
ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 ‘ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ
ಾಂಸವನು್ನ ಒಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸಿರಿ. ಆ ಾಂಸವುಯಜ್ಞದಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅದು

ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿದ ಆ ಾರ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನಗಲಿಮುಟಿ್ಟದರೆಮುಟಿ್ಟದ ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರವಸು್ತ ಾಗಬಹುದೇ?’ ”

ಾಜಕರು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು.
13ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸತ್ತ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವನು. ಆ

ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಮುಟಿ್ಟದ ಾವ ವಸು್ತವೇ ಆಗಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವದೇ?”
ಆಗ ಾಜಕರು, “ ೌದು, ಆ ವಸು್ತಗಳೂಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವವು” ಎಂದುಉದ್ಗರಿಸಿದರು.
14 ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಈ ಜ ಾಂಗದ ಜನರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದು ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
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ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಪಿರ್ಸುವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.

15“ ‘ಈಹೊತಿ್ತಗಿಂತಮುಂಚೆನಡೆದಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವುದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಜನರಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾನ್ಯ
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಕಿಲೋ ಾತ್ರ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಜನರು ಾ್ರ ಾರಸದ ಪೀ ಾಯಿಯಿಂದ ಐವತು್ತ
ಲೀಟರ್ ಾ್ರ ಾರಸ ತೆಗೆಯಲುಹೋದರೆಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಲೀಟರ್ ಾತ್ರ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಾಕೆ ಹೀ ಾಯಿತು?
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆನು. ನೀವು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾನು ರೋಗವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಾನು ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾನು
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.’ ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

18ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿದೆ.
ಆಲಯದ ಶಂಕು ಾ್ಥಪನೆ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಏನು ನಡಿಯುತ್ತದೆಂದು ಗಮನಿಸಿರಿ.
19ಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ ಾಳು ಏ ಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ, ಅಂಜೂರದ
ಮರಗಳನು್ನ, ಾಳಿಂಬದಮರಗಳನು್ನ,ಆಲೀವ್ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವುಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುತ್ತ ೕ?
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆಈ ದಿನದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ!”

20 ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಸಂದೇಶವು ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದಬಂದಿತು. ಇದೇಆಸಂದೇಶ: 21“ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಲಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. 22 ಾನು ಅನೇಕ
ಅರಸರನೂ್ನ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು; ಆಅನ್ಯ ಜನರ ಬಲಿಷ್ಠ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವೆನು. ಆ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಈಗ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವರು.” 23 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಾ ಾಗಿರುವೆ.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಜೆಕಯರ್
ತನ್ನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ಆಶಿಸು ಾ್ತನೆ

1 ಪಶಿರ್ ಾದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ದೊರಕಿತು. ಬೆರೆಕ್ಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗನು. ಇದು ಆತನ ಸಂದೇಶ:

2ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಮೇಲೆಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ನೀನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ.
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವೆನು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು.

4ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದರು. ಅವರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.’ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಟಿಹೋದರು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ
ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತರು. ಅವರು,

‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.”

ಾಲು ್ಕ ಕುದುರೆಗಳು
7 ಪಶಿರ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ತಿಂಗಳಿನ

(ಶೆ ಾಟ್) ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಜೆಕಯರ್ನುಯೆಹೋವನಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಈತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ.

8 ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಕಣಿವೆಯ ಸುಗಂಧ ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಮತು್ತ
ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳುನಿಂತಿದ್ದವು. 9ಆಗ ಾನು, “ ಾ್ವಮೀ,ಈಕುದುರೆಗಳು ಾಕೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಾತ ಾ್ಕಗಿ ಎಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಸುಗಂಧ ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ್ತತ್ತ

ತಿರು ಾಡುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.
11 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಅತಿ್ತತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆವು. ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಾಂತಿ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ” ಎಂದವು.
12ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಇತರ ನಗರಗಳನೂ್ನ

ಸಂತೈಸಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲಬೇಕು? ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಆದರಣೆಯ ಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿದನು.

14 ಆಗ ಆ ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮೇಲೆಯೂ ಚೀ ೕನಿನಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ ಆಳ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.
15 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೆನಸುವ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು.

ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
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ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳುಅತಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾನಿ ಾಡಿದರು.”

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು. ಬಂದು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು.”

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಆಲಯವುಅಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು.”

17ಆಗದೂತನು: “ಈವಿಷಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆತಿಳಿಸು,ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
‘ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಿರುಗಿ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬುವವು.

ಚೀ ೕನನು್ನ ಾನು ಸಂತೈಸುವೆನು.
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ” ಎಂದನು.
ಾಲು ್ಕಕೊಂಬುಗಳೂ ಾಲು ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರೂ

18 ಆಗ ಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 19 “ಈ ಕೊಂಬುಗಳೇನು?”
ಎಂದು ಾನು ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕ್ಕವನು, “ಇವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳು (ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳು); ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಯೆಹೊದ

ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿವೆ”ಅಂದನು.
20ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 21 “ ಾವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಈ

ಕೆಲಸ ಾರರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಯೆಹೂದದಜನರನು್ನ ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದಜ ಾಂಗಗಳನು್ನಈ

ಕೊಂಬುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಂಬುಗಳುಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿ ಾಡಿದವು.
ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಾರಿಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರು ಆ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ಆಗ ಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಮತು್ತ ಅಳತೆ ಾಡುವ
ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಾನುಅವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

“ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಎಷು್ಟ ಉದ್ದಗಲವಿದೆಯೆಂದು ಅಳತೆ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
3 ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಲು

ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದನು. 4ಅವನು, “ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮು ಅಳತೆ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನೂ್ನ ತಿಳಿಸು:

‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗುವದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅಷೊ್ಟಂದು ಜನರೂ ಪಶುಗಳೂಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.’

5ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಗೋಡೆಯಂತಿರುವೆನು.

ಮತು್ತ ಾನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸುವದರಿಂದ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುವೆನು.’ ”
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ

6ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಅವಸರಪಡು ಾ್ತ ಉತ್ತರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ.

ೌದು, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಚದರಿಸಿರುವುದು ನಿಜ.
7ಚೀ ೕನಿನ ಜನ ಾದ ನೀವು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
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ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಆ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.”
8ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ನಿಮಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡಿದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗೆ ಾನಿ ಾಡಿದಂತೆ.

9 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.”

ಆಗಯೆಹೋವ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವದು.

10ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಚೀ ೕನೇ, ಆನಂದಿಸು, ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಬಂದು

ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
11ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರು

ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು.

ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.”
ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು

ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

12ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯೆಹೂದವುಆ ಪವಿತ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಾಲು.

13ಎಲ್ಲರೂ ೌನ ಾಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು

1 ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೂರು ಹೇಳುವದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ ಮತು್ತ ಟೀಕೆ
ಾಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವ ಾ್ನಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ನಗರವನು್ನ

ಆತನೇ ಾ ಾಡಿದನು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದುತೆಗೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು.”
3ಯೆಹೋಶುವನು ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ವಸ್ತ ್ರವು ಮಲಿನ ಾಗಿತು್ತ. 4ಆಗ ಆ

ದೂತನು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೂತರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲಿರುವ ಮೈಲಿಗೆ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಆಗ ಾನು, “ಅವನತಲೆಯಮೇಲೆಶುಚಿ ಾದಪೇಟವನಿ್ನಡಿರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿ ಾಗಅವರುಅವನಿಗೆ
ಶುಭ್ರ ಾದ ಪೇಟವನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರು. 6ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

7ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು.
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ಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಆಲಯದಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗುವಿ.

ಅದರ ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಿ.
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
8ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನೇ,

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಇತರ ಾಜಕರೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಈ ಗಂಡಸರು ಮುಂದೆ ಏ ಾಗಬಹುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ

ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಕೊಂಬೆ.

9ನೋಡು, ಾನುಯೆಹೋಶುವನಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲನಿ್ನಡುವೆನು.
ಆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಏಳು ಬದಿಗಳಿವೆ.

ಾನು ಆ ವಿಶೇಷ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೆತು್ತವೆನು.
ಾನು ಆ ದೇಶದ ಾಪವನು್ನ ಒಂದು ದಿವಸದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುವುದು.”

10ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರೊಂದಿಗೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂ ಾಷಿಸುವರು.
ಅಂಜೂರದಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು.”

4
ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ, ಎರಡು ಆಲೀವ್ಮರಗಳೂ

1 ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ನನ್ನನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದನು. ಾನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ
ಎದೆ್ದೕಳುವವನಂತೆ ಇದೆ್ದನು. 2ಆಗ ದೂತನು, “ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಆಗ ಾನು “ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಏಳು ದೀಪಗಳಿವೆ.

ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿ ಇದೆ. ಆ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ಏಳು ನಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರತೀ ದೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎಣೆ್ಣಯು ಆ ನಳಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೀಪಕೆ್ಕ ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆ
ಬೋಗುಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಈ ಮರಗಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು.”
4 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ತೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನೊಡನೆ, “ ಾ್ವಮಿ, ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದೆನು.

5ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈವಿಷಯಗಳುಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಾನು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದೆನು.

6ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿ, “ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಾಗಿದೆ. ‘ನಿನ್ನ
ಸ ಾಯವುನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದುನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇನಿನಗೆದೊರಕುವದು.’
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 ಉನ್ನತ ಾದ ಶಿಖರವು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ
ನೆಲದಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅದರ ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲ್ಲನಿ್ನಟ್ಟ ಬಳಿಕ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ‘ಬಹಳ ಚಂದ, ಬಹಳ ಚಂದ’ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.”

8 ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: 9 “ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ನನ್ನ ಆಲಯದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕುವನು. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 10 ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಾ್ರರಂಭಕೆ್ಕ ಜನರು ಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ನೂಲುಗುಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡು ಾಗ ಜನರು ಅತಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು. ಈಗ ಆ
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ಕಲಿ್ಲನ ಏಳು ಬದಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವುಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತವೆ.”

11ಆಗಜೆಕಯರ್ ಾದ ಾನು ಅವನಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ದೀಪಸ್ತಂಭದಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಇವುಗಳು ಏನನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 12 ತಿರಿಗಿ ಾನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ ನಳಿಗೆಯ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ಮರದಎರಡು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಿಂದಬಂ ಾರದಬಣ್ಣದ ಎಣೆ್ಣಯು
ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

13ಆಗ ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವುಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?”
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದೆನು.
14 ಆಗ ಅವನು, “ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು

ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ”ಅಂದನು.

5
ಾರುವ ಸುರುಳಿ

1 ಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಂದು ಾರುವ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 “ಏನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ದೇವದೂತನು ಕೇಳಿದನು.

“ಒಂದು ಾರುವ ಸುರುಳಿ, ಅದು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿಉದ್ದ, ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ” ಎಂದು ಾನು
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

3ಆಗದೇವದೂತನು ನನಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಪವುಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸುರುಳಿಯ
ಒಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕದಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿಯೂ ಅದನು್ನ ಾಲಿಸದೆ ಸು ಾ್ಳಡುವವರಿಗೆ ಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕದಿಯುವವರಮನೆಗಳಿಗೂಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ
ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡುವವರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ಸುರುಳಿಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದು. ಮನೆಯಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ,ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವದು.’ ”
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಬುಟಿ್ಟ

5 ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಅವನು, “ನೋಡು, ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಏನು ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡು” ಎಂದನು.

6 “ಅದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ಅದಕ್ಕವನು, “ಅದುಒಂದುಅಳೆಯುವಬುಟಿ್ಟ,ಈಬುಟಿ್ಟಯುಈದೇಶದಜನರ ಾಪವನು್ನ ಅಳೆಯುವ

ಬುಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
7 ಸೀಸದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಅದರೊಳಗೆ

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8ಆಗ ಆ ದೂತನು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತಳೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯ ತಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿ, ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಕಿಬಿಟ್ಟನು. 9ಆ
ಬಳಿಕ ಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಕೊಕ್ಕರೆಯಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು
ಾರು ಾ್ತ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯ ಾಳಿಯ ಸ ಾಯದಿಂದ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 10ಆಗ ಾನು ದೂತನನು್ನ, “ಅವರು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?”
ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.

11 “ಅವರು ಶಿ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಮನೆ ಕಟು್ಟವದಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. ಮನೆಕಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಅವರು ಅದರೊಳಗಿಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6
ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳು

1 ಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಲು ್ಕ ರಥಗಳು ಾಲು ್ಕ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಪವರ್ತಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಓಡುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ದಲನೇ ರಥವನು್ನ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಎರಡನೇ
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ರಥವನು್ನ ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮೂರನೇ ರಥವನೂ್ನ ಕೆಂಪು
ಮಚೆ್ಚಗಳುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳು ಾಲ್ಕನೇ ರಥವನೂ್ನ ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 4 “ಇವುಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು
ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನೊಡನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

5 ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವು ಾಲು ್ಕ ಾಳಿಗಳು. ಅವು ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ
ಬಳಿಯಿಂದಈಗ ಾನೇ ಬಂದವು. 6 ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳುಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಹೋಗುವವು.”

7 ಕೆಂಪು ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಕುದುರೆಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ನೋಡಲು
ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆಗ ದೂತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವುಗಳುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡಿದವು.

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕರೆದು, “ನೋಡು, ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಆ
ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಮುಗಿಸಿವೆ. ಅವುನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈಗ
ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋಶುವನು ಕಿರೀಟ ಹೊಂದುವನು

9 ಆಗ ತಿರುಗಿ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡಕೊಂಡೆನು. 10 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಹೆ ಾ್ದಯ, ತೋಬೀಯಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ ಇವರು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
11 ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿ ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: (ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ತಂದೆ ಯೆಹೋಜಾ ಾಕನು.)
12ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಕೊಂಬೆ ಎಂಬ ಒ ಾ್ಬತನು ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಬೆಳೆದು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವನು.
ಆತನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

13ಆತನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು
ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವನು.
ಒಬ್ಬ ಾಜಕನು ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು.

14 ಜನರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರು ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಡುವರು. ಅದು ಹೆ ಾ್ದಯ,
ತೋಬೀಯ,ಯೆ ಾಯಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹೇನ್ ನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ತರುವುದು.”

15ದೂರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವರು. ಆಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವುದು.

7
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆಗಳು ಬೇ ಾಗಿವೆ

1 ಪಶಿರ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ
(ಕಿಸೆ್ಲೕವ್) ಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 2 ಬೇತೇಲಿನ
ಜನರು ಸರೆಚರ್, ರೆಗೆಮ್ ಮೆಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 3 ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಿದರು: “ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಲಯವು
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತೀ ವಷರ್ದ ಐದನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ
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ಮತು್ತ ರೋದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸಮಯವನು್ನ ನೇಮಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಾವು ಇದನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ?”

4 ಆಗ ನನಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು ದೊರಕಿತು: 5 “ ಾಜಕರಿಗೂ,
ದೇಶದ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳು, ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನೀವು ಐದನೇ ಮತು್ತ ಏಳನೇ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನಉಪ ಾಸ ಾಡವದರಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾಡಿದಆಉಪ ಾಸವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ ಾಗಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! 6 ನೀವು ತಿಂದು ಕುಡಿ ಾಗ ಅದು ನನ ಾಗಿ ಇತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇತು್ತ. 7 ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜನಭರಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಇದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ಇದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

8ಇದು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
9 “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ನೀವು ಾವದು ಾ್ಯಯ ೕ ಾವುದು ೕಗ ್ಯ ೕ ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಯೆಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.
10ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ ಾನಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ.

ಅಪರಿಚಿತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡು ಾಡಲು ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ!”

11ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ತಮಗೆ ಕೇಳದಂತೆ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.

12ಅವರು ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆದರೂ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

13ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಾನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಾನು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಆ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳವರು ಇವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗು ಾಗ
ಆ ಸುಂದರ ಾದ ದೇಶವು ಾಶ ಾಗುವದು.”

8
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು ಎಂಬಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ

1 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: 2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗದಿ ಾ್ದಗ ಾನು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” 3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
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“ ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಂಬಿಗಸ್ತನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಪವರ್ತವು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.”

4 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ವೃದ್ಧವೃದೆ್ಧಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾವರ್ಜನಿಕ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಾಣಸಿಗುವರು. ಅವರು ಬಹು ದೀಘರ್ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಕೈಕೋಲು ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 5ನಗರದ ತುಂ ಾ ಾಲ ಾಲೆಯರು ಆಡುವರು.” 6ಅಳಿದುಳಿದುವರು “ಇದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಾನೂ ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನೂ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶಗ ಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು; ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.”

9 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕು ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ನೀವು
ತಿರುಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ! 10 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವದ ಾ್ಕಗಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ
ಇರುವದಕೆ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆಇರಲಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳುತೊರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಮೇಲೆ ಎದುರುಬೀಳುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದನು. 11ಆದರೆ ಈಗ ಾಗಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯದೆಉಳಿದವರಿಗೆ ಾಗೆ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12“ಈಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಭೂಮಿಯಮೇಲೆನಡೆಯುವರು. ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಕೊಡುವವು. ದೇಶವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವದು. ಆ ಾಶವು ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವದು.
ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 13 ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಾಪಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿಉಪ ೕಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಾನುಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು.
ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ,
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ.”

14 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು. ಮತು್ತ
ಈ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 15 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ
ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. 16 ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ತೀ ಾರ್ನಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು
ಾ್ಯಯ ಾದವುಗ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾದವುಗ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತರುವಂಥವುಗ ಾಗಿಯೂ
ಇರಲಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾನಿ ಾಡುವುದನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ಸುಳು್ಳ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು

ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನು. 19 ಆತನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾಲ್ಕನೇ, ಐದನೇ, ಏಳನೇ ಮತು್ತ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಿವೆ. ಆ ದುಃಖದ ದಿವಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿವಸಗ ಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ನೀವು ಸತ್ಯವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಬೇಕು.”

20ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು.
21ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ವಂದಿಸುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,

‘ ಾವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ಅನು್ನವರು.
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ಅದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು,
‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ”ಅನು್ನವನು.

22ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು, ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲ ಾಲಿ ಜ ಾಂಗಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಬರುವರು. 23 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು, ‘ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾವೂಬಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದೋ?’ ” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

9
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್

1 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶದ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ದಮಸ್ಕ
ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಾತ್ರವೇ ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವರು. 2ಈ ಸಂದೇಶವು ಹ ಾತನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಅವನ ರೆಯು ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ತೂರ್ ಚೀದೋನಿನ
ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ಜನರು ಾನಿಗಳೂ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 3 ತೂರ್
ಒಂದು ಕೋಟೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ದೂಳಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರು ಾ್ತರೆ.
ಬಂ ಾರವಂತೂ ಮಣಿ್ಣನ ತರಹ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಕೆಯ ೌ ಾಬಲವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು. ಮತು್ತ ಆ ನಗರವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವದು.

5 “ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು. ಾಜದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವರು. ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ನಿರೀ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವರು. ಾಜದಲಿ್ಲ
ಾವ ಅರಸನೂ ಉಳಿಯನು. ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು. 6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರಿಗೆ

ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯರು. ಾನು ಅಹಂ ಾರದ ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 7ಅವರು ನಿಷಿದ್ಧ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ರಕ್ತದಿಂದಿರುವ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂಉಳಿದರೆಅವರು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆಒಂ ಾಗುವರು.
ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಯೆಬೂಸಿಯರಂತೆ ಅವರು ಯೆಹೊದದ ಇನೊ್ನಂದು ಸಂತತಿಯವ ಾಗುವರು. ಾನು ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು. 8 ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಾಟಿಹೋಗಲು ಾನು ಬಿಡೆನು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಾನಿ ಾಡದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರೆಷು್ಟ
ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಅರಸನು
9ಚೀ ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹಷಿರ್ಸು!

ಜೆರುಸಲೇಮ್ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!

ಆತನು ವಿಜಯ ಾಲಿ ಾದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ದೀನನಂತೆ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ,
ೌದು, ಕತೆ್ತಯಮರಿಯಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವನು.

10 ಅರಸನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ರಥಗಳನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾದ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು;

ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿದೆನು.”

ಆಅರಸನು ಸ ಾ ಾನದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತರುವನು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ತನಕಯುಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಆತನು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವನು.



ಜೆಕಯರ್ 9:11 1471 ಜೆಕಯರ್ 10:3

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು
11ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆಮುದೆ್ರ ಾಕಲು ರಕ್ತವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲದ ಹೊಂಡದೊಳಗಿಂದ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ,ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ನಿರೀ ಯಿದೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
13ಯೆಹೂದನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಣದಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಗಿ್ರೕಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು

ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಂತೆಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.
14ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು

ತನ್ನ ಾಣವನು್ನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲಿ್ಲ ಾರಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿಊದಿ ಾಗ

ಮರುಭೂಮಿಯಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಸೈನ್ಯವುಮುಂದಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗವುದು.
15ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಕವಣೆಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.
ಶತು್ರಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲು್ಲವರು.

ಅದು ಾ್ರ ಾರಸದಂತೆ ಹರಿಯುವದು.
ಅದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೊಯಿದಂತೆ ಾಣುವುದು.

16ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು,
ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವರು.
ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣದಂತಿರುವರು.

17ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸುಂದರವೂ ರಮಣೀಯವೂಆಗಿರುವುದು.
ಬೆಳೆಯು ಸುಭಿಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದು.

ಆ ಾರಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಎ ಾ್ಲ ೌವನಸ್ಥರೂ ೌವನಸೆ್ಥಯರೂ ಾಗೆಯೇ ಇರುವರು.

10
ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನಗಳು

1ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನುಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು;
ಆಗಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದುಮತು್ತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.

2 ಜನರು ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಗಳನೊ್ನೕ ಮಂತ್ರಜಾಲವನೊ್ನೕ
ಉಪ ೕಗಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ. ಆ ಜನರು ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ
ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಸುಳು್ಳಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ತಿರು ಾಡುವ ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಲು ಕುರುಬರೇ
ಇಲ್ಲ.

3ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿರುವೆನು. ಆ
ಾಯಕರನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ
ಮಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆ ಸಿ ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಯನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿ ಾ್ತನೋ ಾಗೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ ಾಂಬರಿಸು ಾ್ತನೆ.
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4 “ಮೂಲೇ ಕಲು್ಲ, ಗು ಾರದ ಗೂಟ, ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮುನು್ನಗು್ಗವ ಸೈನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಯೆಹೂದಿಂದ ಬರುವದು. 5 ಇವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವರು. ಸೈನಿಕರು ರಸೆ್ತಯ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ
ಮುನ್ನಡೆದು ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಅ ಾ್ವರೂಢ ಾಗಿರುವ ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸದೆಬಡಿಯುವರು. 6ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಜಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು. ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಇರುವುದು. ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು. 7 ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಸೈನಿಕರು
ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವರು. ಮಕ್ಕಳೂಆನಂದದಿಂದ ನಲಿ ಾಡುವರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು.

8 “ ಾನು ಸಿಳು್ಳ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ
ರ ಸುವೆನು. ಜನರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ತುಂಬಿಹೋಗುವರು. 9 ೌದು, ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಆಬಹುದೂರದ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರುನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡುವರು. ಅವರೂ
ಅವರಮಕ್ಕಳೂಉಳಿಯುವರು ಮತು್ತ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು. 10 ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಂದ
ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ಥಳ ಾಲದು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಪಕ್ಕದ ಲೆಬನೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.” 11ಇದು
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದಂತೆ ಇರುವದು. ಆತನು ಸಮುದ್ರದ
ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು ಅದು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಜನರು ಸಂಕಟದ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಟಿಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೊಳೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ಅಶೂ್ಯಯರ್ದ ಜಂಬವನೂ್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಲವನೂ್ನ ಮುರಿಯುವನು. 12ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ಅವರು ಆತನ ಾಮದಘನತೆಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸುವರು. ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11
ದೇವರು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು

1ಲೆಬನೋನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆ.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಒಳಬಂದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವದು.

2ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ಬೀಳು ಾಗ ಓಕ್ಮರಗಳು ರೋದಿಸುವವು.
ಆ ಬಲ ಾದಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗುವುದು.

ಅಡವಿಯು ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾ ಾನಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವೃಕ್ಷಗಳು ದುಃಖಿಸುವವು.

3ರೋದಿಸುವ ಕುರುಬರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಅವರ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರು ಾ್ತರೆ.

ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ೕದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ ದರುಗಳೆ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿದೆ.

4ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಕೊಲು್ಲವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಬೆಳೆಸಿದಕುರಿಗಳನು್ನ
ಪ ಾಮರಿಸು. 5 ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು ವತರ್ಕರಂತೆಯೂ ಧಣಿಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ಧಣಿಗಳು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವತರ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾರಿ, ‘ ಾನೀಗ ಧನಿಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ಎಂದುಅನು್ನವರು. ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ನೋಡಿರಿ,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಅರಸನಿಂದಲೂ ನೆರೆಯವರಿಂದಲೂ ಾಳು ಾಡಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ.”

7 ಕೊಲು್ಲವದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ಪ ಾಮರಿಸಿದೆನು. ನನಗೆ ಎರಡು ಕೋಲುಗಳು
ದೊರೆತವು. ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ದಯೆ ಎಂದೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಒಗ್ಗಟು್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆದೆನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸ ತೊಡಗಿದೆನು. 8 ಒಂದೇ ತಿಂಗ ಳಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕುರುಬರನು್ನ
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ಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು. ಾನು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳ ಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಅವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು. 9 ಆಗ ಾನು, “ಸರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಹೋಗಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದೆನು. ಾಯಲು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾಯಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ಾಶ ಾಗಲು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಗಲು ಬಿಟೆ್ಟನು. ಅಳಿಯದೆಉಳಿದವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
10 ಆಗ ಾನು ದಯೆ ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿದೆನು. ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮುರಿಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. 11 ಹೀಗೆ
ಆ ದಿವಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಬಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವು
ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತು್ತ.

12 ಆಗ ಾನು ಹೀಗೆಂದೆನು, “ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿರಿ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಬೇಡ.” ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಲಯದ
ಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿ.” ಾನು ಆಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಯದಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿದೆನು.
14ಆಮೇಲೆ ಾನು “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ಎರಡು ತುಂ ಾಗಿ ಮುರಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಗಳ ಒಗ್ಗಟು್ಟ ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮೂಖರ್ ಕುರುಬನು ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 16 ಾನುಈದೇಶಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡುವೆನೆಂದು
ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಗುಣ ಾಡಲು ಅವನಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯದೆ
ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡಲು ಅವನಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಷಿ್ಟಕರ ಾದ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತಿಂದು ಾಕ ಾಗುವದು. ಅದರ ಗೊರಸುಗಳು ಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯುವದು.”

17 ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಕುರುಬನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿರಿ!
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿರಿ,ಮತು್ತ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ.
ಆಗ ಅವನ ಬಲಗೈ ಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವದು,
ಬಲಗಣು್ಣ ದೃಷಿ್ಟಹೀನ ಾಗುವದು.
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ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಾನವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ ಬಳಿಕ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಒಂದು ವಿಷದ ಲೋಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಾಜ್ಯಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು. ಆಗ ಇಡೀ ಯೆಹೂದವು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಬೀಳುವದು.
3ಆದರೆ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಾರ ಾದ ಬಂಡೆ ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆಯಲು
ಯತಿ್ನಸುವವನು ಾಯಗೊಳು್ಳವನು. ಆದರೂಲೋಕದಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವರು. 4 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅದರ ಸ ಾರನು ಭಯಗೊಳು್ಳವನು. ಶತು್ರವಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾನು ಕುರುಡು
ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು. 5 ಯೆಹೂದದ

ಪ್ರ ಾನರು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವರು. ‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.
ಆತನೇ ನಮಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಕುಲ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಾನು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರು ಹುಲು್ಲ ಸುಡುವ
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ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಾಸಿಸುವರು.”
7 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ದಲು ರ ಸುವನು. ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು

ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾವೀದನಸಂತತಿಯವರೂಇತರರೂ ಾವು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಜನರಿಗಿಂತಉತ್ತಮರುಎಂದುಹೆಚ್ಚಳಪಡುವದಿಲ್ಲ. 8ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬ ಬಲಹೀನ ಮನಷ ್ಯನೂ ಾವೀದನಂತೆ
ಶೂರ ಾಗುವನು. ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯ ಜನರು ದೇವರುಗಳಂತಿದು್ದ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ದೂತರಂತೆ
ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುವರು.

9 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರುವ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುವೆನು. 10 ಾನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ ದಯೆಕರುಣೆಗಳ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು. ಅವರು ಾವು
ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿದ ನನ್ನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು; ತುಂ ಾ ದುಃಖಿಸುವರು. ತಮಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ
ಕಳಕೊಂಡವರಂತೆ ರೋಧಿಸುವರು. 11 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅತೀವ ಗೋ ಾಟದ ಮತು್ತ ದುಃಖದ ಾಲ
ಬರುವದು. ಅದು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹದದ್ ರಿ ್ಮೕನನು ಸ ಾ್ತಗ ಜನರು ಗೋ ಾಡಿದ ಸಮಯದಂತೆ
ಇರುವದು. 12ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ರೋಧಿಸುವದು. ಾವೀದನ ಕುಲದವರೂ ಗೋ ಾಡುವರು.
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. ಾ ಾನಿನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಗೋ ಾಡುವರು; ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. 13 ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದ ಜನರೂ ಗೋ ಾಡುವರು; ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋ ಾಡುವರು. ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂ ಾನದವರೂ ಗೋ ಾಡುವರು; ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ
ಗೋ ಾಡುವರು. 14ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇತರಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರೂದುಃಖಿಸುವರು. ಗಂಡಸರೂಹೆಂಗಸರೂ
ಗೋ ಾಡುವರು.”

13
1 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ

ಒಂದು ಹೊಸ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರು ಚಿಮು್ಮವದು. ಆ ಬುಗೆ್ಗಯು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು
ಶುದ್ಧ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ

2 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲರುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಜನರು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಾರರು. ಸುಳು್ಳ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಾನು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 3 ಾವ ಾದರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವದನು್ನ ಮಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು. ‘ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಯಲೇಬೇಕು’ಎಂದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಅವನಿಗೆ
ಹೇಳುವರು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಶರ್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರಿಸುವ ಗಡು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುವ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ೕಸಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು, ‘ ಾನು
ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ, ಾನೊಬ್ಬ ರೈತ. ಾನು ಾಲ್ಯ ಾ್ರಯದಿಂದಲೇ ರೈತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
6 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರು, ‘ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾಯಗಳೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, ‘ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏಟು ಬಿತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವನು.”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಖಡ್ಗವೇ, ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ. ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಹೊಡೆ. ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ. ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು. ಮತು್ತ ಾನು ಆ
ಚಿಕ್ಕವುಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 8ದೇಶದಮೂರನೇ ಎರಡು ಾಲಷು್ಟ ಜನರು ಾಯಗೊಂಡು ಾಯುವರು.
ಒಂದು ಾಲಷು್ಟ ಜನರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವರು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ಉಳಿದವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪರೀ ಸಿದಂತಿರುವುದು.
ಒಬ್ಬನು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಸ ಾಯ
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ಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು ಮತು್ತ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ಾನು, ‘ನೀವು
ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಅದಕ್ಕವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

14
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ

1 ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡ ಾಗುವದು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವರು. ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು. ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಧರ್ದಷು್ಟ
ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಉಳಿದವರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅದು ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ ಾಟ ಾಗಿರುವದು. 4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವದು. ಅದರ ಒಂದು ಾಗವು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವದು, ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವದು. 5 ಆ ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಿ. ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆದ ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ ಪ ಾಯನ ಾಡಿದಿ್ದ ೕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಓಡುವಿ.
ಆಗ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುವನು.

6-7 ಅದು ಒಂದು ಮ ಾ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಾಗಿರುವದು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಚಳಿ ಾಗಲಿ
ಹಿಮ ಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತು್ತ. ಾತಿ್ರ ಬರಬೇ ಾದ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ
ಇರುವದು. ಆ ನದಿಯು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಒಂದು ಾಗಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುವದು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ
ಹರಿದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವದು. ಈ ನದಿಯು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಬೇಸಿಗೆ,
ಹಿಮ ಾಲವೆನ್ನದೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ
ಅರಸ ಾಗುವನು. ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಾಗವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದು್ದ ಅ ಾ ಾ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲರುವ ರಿ ್ಮೕನ್ ತನಕ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು
ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ವರದಿಂದಮೂಲೇ ಾ್ವರಅಥ ಾ ದಲನೇ ಾ್ವರದ ತನಕಮತು್ತ
ಹನನೇಲ್ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಸನ ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ ತನಕ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. 11ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಸಿಸಲು ಹೋಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾವ ಶತು್ರವೂ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವದು.

12ಆದರೆಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಅವರ ಚಮರ್ವು
ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. ಅವರ
ಾ ಳಗೆ ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. 13-15ಆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯು ಶತು್ರಗಳ
ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ
ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವವು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ

ನೆರೆಯವನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಆ ನೆರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೂದವೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವದು. ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟರು ಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ
ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾಶಿ ಇರುವದು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾಯದೆ ಉಳಿಯುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅರಸನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಬರುವರು.
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17 ಾಜನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಭೂಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾವ
ಜನ ಾದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಗೆರೆಯುವದು ನಿಂತುಹೋಗುವದು.
18ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಕುಟುಂಬ ಾಗಲಿ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಾರದೆ ಹೋದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತಂದ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೂ ಬರ ಾಡುವನು. 19 ಇದು ಕೇವಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವೇ ಆಗಿರದೆ ಾವ ದೇಶವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ
ದೇಶದ ಜನರೂ ಅದೇ ರೋಗಕೆ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವರು.

20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುವದು. ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಜೀನಿನ ಮೇಲೂ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಮೀಸ ಾಗಿರುವದು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಮಡಕೆಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಉಪ ೕಗಿಸುವಬೋಗುಣಿಗಳಷೆ್ಟೕಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ. 21 ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮತು್ತಯೆಹೊದದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯ ಮೇಲೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ
ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಾವ ವತರ್ಕನೂ ಾ್ಯ ಾರ

ನಡೆಸುವದಿಲ್ಲ.
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ಮ ಾಕಿ
1ದೇವರಿಂದಬಂದಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವದೇವರುಮ ಾಕಿಯಮೂಲಕಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ
2ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿಮ್ನನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು, “ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವದಕೆ್ಕ ಗುರುತು ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ, “ಏ ಾವನು ಾಕೊಬನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ೕ? ಆದರೆ ಾನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಏ ಾವನನು್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏ ಾವನಿರುವ

ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾನು ಾಳು ಾಡಿದೆನು. ಈಗ ಾಡು ಾಯಿಗಳು ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಎದೋಮ್ಯರು ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾರು: “ ಾವು ಾಶ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ೌದು, ಆದರೆ ಾವು
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ತಿರುಗಿ
ಾಶ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜನರು, “ಎದೋಮ್ ದುಷ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಅನು್ನವರು.

5ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವ ಾದ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ, “ಯೆಹೋವನು ಮ ಾದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊರಗೂ
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.”

ಜನರುಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
6 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. ಸೇವಕರು

ಯಜ ಾನನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ
ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯಕೆ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ಾಜಕರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ.”
ಆದರೆ ನೀವು, “ ಾವು ನಿನಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೌರವ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
7 “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8 ನೀವು ಕುರುಡು
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಕುಂಟು, ರೋಗಪೀಡಿತ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ನೀವು ಅಂ ಾ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅಂ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ” ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

9 “ ಾಜಕರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂತೆ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದರೆಆತನು ನಿಮಗೆಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ದೋಷಗಳೇಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಜಕರು ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಹಚು್ಚವರು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ,
ಒಳೆ್ಳಯ ಧೂಪವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಾಮ
ಮಹತ್ತರ ಾದದು್ದ, ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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12 “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ನೀವು ಆ ಮೇಜಿನಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ
ಮೂಸಿನೋಡಿ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು
ನಿಜವಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ, ನೀವು ರೋಗಪೀಡಿತ ಾದ ಕುಂಟಾದ ಮತು್ತ ಕಳುವು ಾಡಿದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ನನಗಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅಂ ಾ ಪಶುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯಗಂಡು ಪಶುಗಳುಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು ನನಗೆಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅಂ ಾ ಆರೋಗ ್ಯಕರ ಪಶುಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ನನಗೆ
ರೋಗಿ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವದು. ಾನು ದೊಡ್ಡ
ಅರಸನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಭೂಲೋಕದ ಸವರ್ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.” ಇವು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

2
ಾಜಕರ ನಿಯಮಗಳು

1 “ ಾಜಕರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಾನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ನಿಮ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ
ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವವು. ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದು ಾಪ ಾಗುವದು. ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದನು್ನ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

3 “ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಮಲವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವಿರಿ. 4 ಆಗ
ನೀವು ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಅರಿಯುವಿರಿ. ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾನು
ಾಡಿರುವಒಡಂಬಡಿಕೆಯುಮುಂದುವರಿಯುವ ಾಗೆ ಾನುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂದಿ ಾ್ದನೆ.
5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದೆನು. ಾನು

ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಲೇವಿಯು
ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸಿದನು. 6 ಲೇವಿಯು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸದೆ
ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಲೇವಿಯು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ನನ್ನ
ಶಿ ಯಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು. 7ಒಬ್ಬ ಾಜಕನುಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕು.
ಜನರು ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕನು ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.

8 “ಆದರೆ ಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು
ತಪು ್ಪ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಲು ನೀವು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಲೇವಿ ಂದಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಾಳು ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

9 “ ಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾಗ
ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರಂತೆಯೂಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸದಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು.”
ಯೆಹೂದವುದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ

10 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು. ಆ ದೇವರೇ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಾಕೆ ೕಸಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ಾನ್ಯತೆ ಾಡುವವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ
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ಾಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಾನ್ಯತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಜನರು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ

ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ. 12 ಅಂ ಾ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ವಂಶದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದು ಏನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತೋಯಿಸಿದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಮೆಚು್ಚವವನಲ್ಲ.

14 “ನಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಆತನೇ
ಾ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ನೀವು ೕಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀವು
ಆಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ
ಸೆ್ನೕಹಿತೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಾತುಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. ಆದರೆ ನೀವು
ಅವಳಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದಿರಿ. 15 ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು ದೇಹದಲಿ್ಲಯೂ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ೌವನ
ಾ್ರಯದಿಂದಲೂ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಪೕದನೆಯನು್ನ ಾನು ಹಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಡುವ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ

ಆತಿ್ಮೕಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಬೇಡಿರಿ.”

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಲ
17 ನೀವು ತ ಾ್ಪದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂ ಾ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂ ಾ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲ್ಲದೆ
ಾಪ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.

3
1 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು

ಮುಂದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಧಣಿಯು ತನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ. ೌದು,
ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಸಂದೇಶಕನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

2 “ಆ ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಾರೂ ಆತನು ಬರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲರು. ಆತನು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿರುವನು. ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಬೂನಿನಂತೆ
ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. 3 ಆತನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಅವರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ
ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವರು; ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.
4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದಂತೆಯೇಈಗಲೂಆಗುವದು. ಬಹಳವಷರ್ಗಳಹಿಂದಿನಕಥೆಯೇಈಗಲೂಆಗುವದು. 5ಆಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ದುಷ್ಟ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದ
ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರೊಡನೆ ದೂರು ಹೇಳುವ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವೆನು. ಕೆಲವರು ಾಟಮಂತ್ರ
ಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ಸುಳು್ಳ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡುವರು; ಕೆಲವರು

ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆಅವರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವರು. ಜನರು ವಿಧವೆಯರಿಗೂ
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ಅ ಾಥರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ೌರವ
ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದು
6 “ ಾನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಬದ ಾಗದ ದೇವರು. ನೀವು ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು.

ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ ಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು?” ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ?
8ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆದರೆ ನೀವು

ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
“ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?
“ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ. ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ

ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 9ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವೇ ನನಿ್ನಂದ
ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲಿದೆ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಈ ಪರೀ ಾಡಿನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ವಸು್ತಗಳ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನು್ನ ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಆಲಯದ
ಬಂ ಾರದೊಳಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಆ ಾರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿರಿ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಆ ಾಶದಿಂದ
ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವು ಸುರಿಯುವವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವದು. 11ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳುಹುಳಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಾನು ಸಂರ ಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಫಲಿಸುವವು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 “ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವರು. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು

ಆಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ದೇಶ ಾಗಿರುವುದು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಲ
13ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದಿರಿ.”
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
14ನೀವು, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾವು

ಅನುಸರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಾಭ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ರೋದಿಸುವ
ಾಗೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾವು ರೋದಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಸ ಾಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

15ಗವಿರ್ಷ್ಟರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾವುತಿಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ದುಷ್ಟಜನರು ಸಫಲತೆಹೊಂದುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

16ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಯೆಹೋವನು ಆಲೈಸಿದನು.
ಆತನ ಮುಂದೆ ದೇವಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದವು.

17ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರು ನನ್ನ ಜನರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
ತಂದೆಯು ತನಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಾನು ದಯೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 18 ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಿಗೂ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
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4
1 “ಆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿರುವದು.

ಅಹಂ ಾರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು. ದುಷ್ಟಜನರೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಡುವರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ದೆಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವಂತೆಸುಡುವರು. ಆದರೆಕೊಂಬೆಅಥ ಾಬೇರು ಾವದೂಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
2 “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರ ಾಶದಂತೆ ಶುಭವು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವದು. ಸೂಯರ್ನ

ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಅದು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದುವದು. ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿರಿ. 3 ಆಗ ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು. ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಾಗೆ ಾಡುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಾನು ಆ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿ ಾಗಿ ಇರುವದು.”
5ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಅವನುಯೆಹೋವನಿಂದ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವ ಭಯಂಕರ ಾದಮ ಾ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವನು.
6 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಅವನು
ಾಡುವನು. ಇದು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.”



ಮ ಾ್ತಯ 1:1 1482 ಮ ಾ್ತಯ 1:14

ಮ ಾ್ತಯನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿ
(ಲೂಕ 3:23-38)

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವನು. ಾವೀದನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ವಂಶದವನು.

2ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನ ತಂದೆ.
ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
ಾಕೋಬನುಯೆಹೂದಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.

3ಯೆಹೂದನು ಪೆರೆಚನಮತು್ತ ಜೆರಹನ ತಂದೆ. (ಅವರ ಾಯಿ ಾಮರಳು.)
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅ ಾಮನ ತಂದೆ.
4ಅ ಾಮನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ತಂದೆ.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
5ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ಾಯಿ ರ ಾಬಳು.)
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ಾಯಿ ರೂತಳು.)
ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
6ಇಷಯನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ತಂದೆ.
ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ. (ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿಊರೀಯನಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.)

7ಸೊಲೊ ೕನನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ತಂದೆ.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ತಂದೆ.
ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ.
8ಆಸನುಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಯೆಹೋ ಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋ ಾಮನುಉಜಿ್ಜೕಯನ ತಂದೆ.
9ಉಜಿ್ಜೕಯನು ೕ ಾಮನ ತಂದೆ.
ೕ ಾಮನು ಆ ಾಜನ ತಂದೆ.

ಆ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ.
10ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಆ ೕನನ ತಂದೆ.
ಆ ೕನನು ೕಷೀಯನ ತಂದೆ.
11 ೕಷೀಯನು ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ. (ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮಗಿರಿ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದು್ದ.)

12ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರ:
ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ತಂದೆ.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ತಂದೆ.
13ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ.
ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ ತಂದೆ.
ಎಲ್ಯಕೀಮನು ಅ ೕರನ ತಂದೆ.
14ಅ ೕರನು ಸದೋಕನ ತಂದೆ.
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ಸದೋಕನು ಅಖೀಮನ ತಂದೆ.
ಅಖೀಮನು ಎಲಿಹೂದನ ತಂದೆ.
15ಎಲಿಹೂದನು ಎಲಿ ಾಜರನ ತಂದೆ.
ಎಲಿ ಾಜರನು ಮ ಾ್ತನನ ತಂದೆ.
ಮ ಾ್ತನನು ಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
16 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ತಂದೆ.
ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡ.

ಮರಿಯಳುಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ * ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದಿಡಿದು ಾವೀದನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು. ಾವೀದನಿಂದಿಡಿದು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು. ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟು್ಟವವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನ
(ಲೂಕ 2:1-7)

18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು:
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನಿಗೂಮರಿಯಳಿಗೂನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆಮದುವೆಗೆ ದಲೇ
ಾನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರುವುದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 19 ಮರಿಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿದ್ದ ೕಸೇಫನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮರಿಯಳನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರದು್ದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

20 ೕಸೇಫನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ದೂತನು, “ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನೇ, ಮರಿಯಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆಕೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
21ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಆಮಗುವಿಗೆಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ. ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಆ
ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 23 ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಾ್ತಳೆ. ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಡುವರು.”✡ (ಇ ಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದರೆ “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಥರ್.)

24 ೕಸೇಫನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇಮರಿಯಳನು್ನ
ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ ತನಕ ೕಸೇಫನು
ಅವ ಂದಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

2
ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಾನಿಗಳ ಆಗಮನ

1ಹೆರೋದನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಪೂವರ್ದೇಶದ ಕೆಲವು ಾನಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆ ಾನಿಗಳು
ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? ಆತನೆಲಿ್ಲ? ಆತನು ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದೆವು”ಅಂದರು.

3ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಹೊಸ ಾಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿ ಾಗ ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 4 ಕೂಡಲೇ, ಹೆರೋದನು ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಸಭೆ
ಸೇರಿಸಿ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು, “ಜುದೇಯದ

* 1:16: ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇದರಥರ್ “ಅಭಿಷಿಕ್ತನು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು)ಅಥ ಾ ‘ದೇವರಿಂದಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.’ ✡ 1:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ
7:14.
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ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

6 ‘ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುವವರಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ೌದು,ಅಧಿಪತಿ ಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು’ ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಮೀಕ 5:2

7ಆಗ ಹೆರೋದನುಪೂವರ್ ದೇಶದ ಾನಿಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡ
ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವನು್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 8ಹೆರೋದನು ಆ ಾನಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಆ ಮಗು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಾನೂ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆನು”ಎಂದು ಹೇಳಿಅವರನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆ ಾನಿಗಳು ಅರಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ, ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಚಲಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿಮಗುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 10ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

11ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಬಳಿ ಕಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಮಗುವಿ ಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ
ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು. 12ಆದರೆ ದೇವರು ಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ನೀವುಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ ಾಯನ

13 ಾನಿಗಳುಹೊರಟುಹೋದನಂತರಪ್ರಭುವಿನದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗು. ಹೆರೋದನು
ಮಗುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. ಅವನು ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. ‘ಅ ಾಯವಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಕೂಡಲೇ, ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಮಗುಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿ ಂದಿಗೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 15ಹೆರೋದನು ಾಯುವ ತನಕ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. “ ಾನು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆ”✡ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾರ

16 ಾನಿಗಳು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದರೆಂಬುದು ತಿಳಿ ಾಗ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆ
ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದ ಸಮಯವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎರಡು
ವಷರ್ಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎರಡು ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ ಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
17ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನಮೂಲಕ ಹೇಳಿದಈ ಾತು ನೆರವೇರಿತು:

18 “ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು ಬಹು ಗೋ ಾಟದಮತು್ತ ದುಃಖದ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಗಿತು್ತ.

ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಅಳುವಳು;
ಅವರು ಸತು್ತಹೋದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲಳು.” ಯೆರೆಮೀಯ 31:15

✡ 2:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 11:1.
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ೕಸೇಫಮರಿಯಳಮರುಪ್ರ ಾಣ
19 ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 20 ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು!

ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಸತು್ತಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಮಗುವಿನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಖೆರ್ ಾಯನು ಜುದೇಯದ
ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 23 ನಜರೇತ್ ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. “ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ನಜರೇತಿನವನು’ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ”ಎಂದುದೇವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ
ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

3
ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನಉಪದೇಶ

( ಾಕರ್ 1:1-8; ಲೂಕ 3:1-9, 15-17; ೕ ಾನ 1:19-28)
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಜುದೇಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ’

ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಯೆ ಾಯ 40:3

ಎಂದು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯಹೇಳಿದ್ದನು.

4 ೕ ಾನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ
ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟ ಇತು್ತ. ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಜನರು
ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6ಜನರು ಾವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಮೇಲೆ
ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಅನೇಕ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಂದರು. ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರು ಸಪರ್ಗಳು! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ. 9 ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’
ಎಂದು ನೀವು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಲು ಕೊಡಲಿ ಈಗಲೇ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಬಿಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು.

11 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನು. ಆತನ
ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ಆತನುನಿಮಗೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು. 12 ಆತನು ಾಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಳನು್ನ
ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದಬೇಪರ್ಡಿಸಿಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಹೊಟ್ಟನು್ನ ನಂದಿಸ ಾಗದಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
( ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21-22)

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು. 14 ಆದರೆ ೕ ಾನನು, “ ಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬರುವುದೇಕೆ?”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲೆತಿ್ನಸಿದನು.
15 ಯೇಸು, “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ಾವು ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಶವು

ತೆರೆಯಿತು. ದೇವ ಾತ್ಮನು ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ಕಂಡನು. 17ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ಈತನೇ (ಯೇಸು) ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು.
ಈತನನು್ನ ಾನು ಬಹಳಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

4
ಯೇಸುವಿ ಾದ ಶೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 1:12-13; ಲೂಕ 4:1-13)

1 ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2ಯೇಸು
ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ಶೋಧಿಸಲು ಸೈ ಾನನು ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ರೊಟಿ್ಟಗ ಾಗಲೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು”ಅಂದನು.

4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,

“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ಬದುಕುವುದು ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,

ದೇ ಾಲಯದಅತಿ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 6 “ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು.

‘ದೇವರು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:11-12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.

7ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಕೂಡದು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:16

ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
8ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ ಾನು
ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು!
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‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈ ಾನನುಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಆಗ ಕೆಲವು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ

ಉಪಚರಿಸಿದರು.
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
( ಾಕರ್ 1:14-15; ಲೂಕ 4:14-15)

12 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. 13 ಆತನು ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಈಊರು ಜೆಬುಲೋನ್
ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದೆ. 14 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ
ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
15 “ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆಯ, ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಯ,

ೕಡರ್ನಿ್ನನ ಆಚೆ ಸೀಮೆಯ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆಯ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ

16ಜನರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕೊಂದು ಾಣಿಸಿತು.

ಸ ಾಧಿಯಂತಿರುವ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 9:1-2

17ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಯೇಸು
ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
( ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:1-11)

18 ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಸೀ ೕನ (ಈತನನೆ್ನೕ
ಪೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು.) ಮತು್ತ ಸೀ ೕನನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಕಿ ಮೀನು
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ನೀವುಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದುಮೀನನ್ನಲ್ಲ,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ”ಎಂದನು. 20ಕೂಡಲೇ ಸೀ ೕನ

ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
21 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ

ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಆಗ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಲೂಕ 6:17-19)

23ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾದ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 24ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ಾ ಾ
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ವಿಧ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 25 ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ ದೆಕ ಲಿ ಎಂಬ ಹತು್ತ
ಊರುಗಳಿಂದಲೂಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂಜುದೇಯದಿಂದಲೂಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಆಚೆಕಡೆಯ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.

5
ಪವರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-23)

1ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2ಆಗಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು:
3 “ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.
4ಈಗ ದು:ಖದಿಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
5ದೀನರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
6ನೀತಿ ಾಗಿ ತವಕಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.
7 ಕರುಣೆ ತೋರುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.
8ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.
9ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ‘ದೇವರಮಕ್ಕಳು’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.

ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಅವರದು.

11 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರೆ, ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸು ಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ ಾದಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀವು
ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗಿಂತಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
ನೀವುಉಪಿ್ಪನಂತಿದಿ್ದೕರಿ, ಬೆಳಕಿನಂತಿದಿ್ದೕರಿ
( ಾಕರ್ 9:50; ಲೂಕ 14:34-35)

13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಉಪೆ್ಪೕ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂಥಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಬಿ ಾಡಿ ಅದರಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವರು.

14 “ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣ ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು. 15ಜನರು
ದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಕೆಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು. 16ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವುಜನರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
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17 “ ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರದೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆನು. 18 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಏನೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅದರ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಆ ಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆ ಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಾವ
ಆ ಾದರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಆ ಆ ಗೆ ಬೇರೆಯವರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬೋಧಿಸುವವನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವನು. 20 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗಿಂತಲೂ
ನೀವುಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರಿರಿ.
ಕೋಪವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

21 “ ‘ ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.✡ ಕೊಲೆ ಾಡುವವನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗುವನು’
ಎಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ನೀವು
ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಾರ ಾ್ನದರೂ

‘ಮೂಖರ್’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ,ಅಗಿ್ನನರಕಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ.
23 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮನ ಾ್ತಪವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, 24 ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ, ದಲು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ.
25 “ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಬೇಗನೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ

ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ. ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಾವಲು ಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. 26ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

27 “ ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡಿರಿ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಆಗಲೇ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನಿನ್ನ
ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವು
ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 30 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೊ್ಕಳ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇಮೇಲು.
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 19:9; ಾಕರ್ 10:11-12; ಲೂಕ 16:18)

31 “ ‘ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಅವಳಿಗೆ ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡಲಿ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 32 ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
✡ 5:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13;ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17. ✡ 5:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14;ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
5:18. ✡ 5:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 24:1.
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ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನೇ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ
ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಅವಳನು್ನ ಗಂಡನು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು.
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಹೊಂದಿದವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಆಣೆ ಇಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

33 “ ‘ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ ಮೀರಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು’* ಎಂದು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 34 ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಣೆ
ಇಡಲೇಬೇಡಿ. ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕವು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನ.
35 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ದೇವರ ಾದಪೀಠ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ. 36 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ
ಇಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲ ಾ್ನದರೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥ ಾ ಕಪ್ಪಗೆ ಾಡಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗದು.
37 ೌ ಾದರೆ ‘ ೌದು’ ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೇಳುವಂಥದು್ದ
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದದು್ದ.
ಸೇಡಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:29-30)

38“ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ,ಹಲಿ್ಲಗೆಹಲು್ಲ’✡ಎಂದುಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವುಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 39ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದರೆ,ಅವನಿಗೆಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ. 40 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. 41 ಾವ
ಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. 42 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡದಿರಬೇಡಿ.
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಲೂಕ 6:27-28, 32-36)

43 “ ‘ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 44 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45ಆಗನೀವುಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನಿಜ ಾದ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವರಿ ಾಗಿ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ
ನಿಮಗೇನುಪ್ರತಿಫಲದೊರೆಯುವುದು? ಸುಂಕದವರುಸಹ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 47ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ
ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನರಿಯದ ಜನರು

ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು.

6
ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

1 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಡಿ. ಜನರು
ನೋಡಲೆಂದು ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

2 “ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಾಡುವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಾಡಕೂಡದು.
ಾವು ಾಡುವ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಜನರಿಂದ ೌರವ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ.

* 5:33: ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 19:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 23:21. ✡ 5:38: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:24; ಾಜಕ. 24:20.
✡ 5:43: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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3ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಾಗ ಬಹಳ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 ನೀವು ಾನವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 11:2-4)

5 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ. ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರ ಪೂಣರ್
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ

ತಂದೆಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

7 “ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. 8 ನೀವು
ಅವರಂ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.

10ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.

11ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
12ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
13ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ

ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.’

14 ೌದು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
16 “ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು ಾಗೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬೇಡಿ. ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ

ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಕಪಟಿಗಳು ತಮಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
17 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ, ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಆಗ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ಅಗೋಚರ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಹಣಕಿ್ಕಂತ ದೇವರೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ
(ಲೂಕ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)
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19 “ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವು ಕಿಲುಬುಹತಿ್ತ
ಾ ಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮಮನೆ ಳಗೆ ಕನ್ನಕೊರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕದಿಯಬಲ್ಲರು. 20ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿಲುಬುಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರ ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸರುವುದು.

22 “ಕಣು್ಣ ಶರೀರಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.
23ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ( ಾಪದಿಂದ) ತುಂಬಿರುವುದು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಒಂದೇ ಬೆಳಕು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕತ್ತ ಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ್ಲರುವೆ.

24 “ ಾವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹಣಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡ ಾರೆ.
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಥನ
(ಲೂಕ 12:22-34)

25 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಲಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ನೀವು
ಚಿಂತಿಸ ಾರದು. ಾ್ರಣವು ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇಹವು ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26ಪ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ. ಅವುಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 27 ನೀವು
ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷು್ಯ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ. ಅವು ಬೆಳೆಯುವ
ಬಗೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ತಮ ಾಗಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಿಲ್ಲ. 29ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ಇ ಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಹುಲಿ್ಲಗೂ ದೇವರು ಾಗೆ
ಹೊದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋಈಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೊಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

31 “ ‘ ಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಏನನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
32ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದಜನರೆಲ್ಲರೂಇವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ,ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಬಹಳ ತವಕಪಡಬೇಕು.
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಾಳೆಯು ಸಹ ತನ್ನದೇ
ಆದ ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

7
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದರ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:37-38, 41-42)

1 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆಗ ದೇವರೂ ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೀವು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮೆದೊರೆಯುವುದು.

3 “ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಇರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ಏಕೆ ನೋಡುವೆ? 4 ‘ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನು’ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನು್ನ ನೋಡಿಕೊ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ತೊಲೆ ಇನೂ್ನ
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ಇದೆ. 5 ನೀನು ಕಪಟಿ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುವುದು.

6 “ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾಕಬೇಡಿ. ಅವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚತ್ತವೆ.
ಹಂದಿಗಳಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅವುಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುತ್ತವೆ.

ಾ್ರಥರ್ನೆಯಪ್ರತಿಫಲ
(ಲೂಕ 11:9-13)

7 “ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಾಗಿಲು ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. 8 ೌದು, ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಾಗಿಲು
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

9 “ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? 10ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಾವನು್ನ
ಕೊಡುವಿರೋ? 11 ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ
ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಬಹಳಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ
12 “ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಅಂಥವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು

ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ. ಇದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಾ ಾಂಶ.

ನಿತ್ಯಜೀವದ ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ
(ಲೂಕ 13:24)

13 “ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿ
ದೊಡ್ಡದು, ಾಗಿಲು ಬಹಳ ವಿ ಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದರೆ
ನಿತ್ಯಜೀವಕಿ್ಕರುವ ಾಗಿಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ
(ಲೂಕ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೋಳಗಳಂತೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16 ಅವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯು ಹೇಗೆ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರವು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 17ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 18ಒಳೆ್ಳಯಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು. 20 ಈ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರನು್ನ ಅವರು ಕೊಡುವ
ಫಲದಿಂದಲೇ ( ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ) ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

21 “ ‘ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡುವವರೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 22ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು
ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 23ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಅಧಮಿರ್ಗಳೇ, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿರಿ. ನೀವು
ಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.
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ಬುದಿ್ಧವಂತಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ
(ಲೂಕ 6:47-49)

24 “ನನ್ನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25ಬಿರು ಾದ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು ನೀರು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮರಳಿನಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 27ಬಿರು ಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಏರಿತು, ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆಮನೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆಗ ಆಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ.”

28ಯೇಸುಉಪದೇಶಿಸಿದಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29ಏಕೆಂದರೆ,ಆತನು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

8
ಗುಣಮುಖ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 1:40-45; 5:12-16)

1ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆ, ಗುಣ ಾಗು” ಎಂದನು.
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 4ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂಹೇಳಬೇಡ. ಈಗನೀನು ಹೋಗಿ ಾಜಕನಿಗೆನಿನ್ನಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ಗುಣಹೊಂದಿದವರು
ೕಶೆಯ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನೀನು ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು
ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆರೋಗ ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 7:1-10; ೕ ಾನ 4:43-54)

5 ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆತನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಸೈನ್ಯದ
ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಬಂದು, 6 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಅಧಿ ಾರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಬರುವಷು್ಟ ೕಗ ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ

ಗುಣ ಾಗಲಿ ಎಂದು ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ ಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 9 ಾನು ಸಹ ಬೇರೆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ಹೋಗು’
ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ‘ ಾ’ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿನಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದನು. 11 ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂವರ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಇವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 12 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು” ಎಂದನು.

13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
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ಗುಣಮುಖ ಾದ ವಿವಿಧ ಜನರು
( ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41)

14ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಅತೆ್ತಯು ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು್ನಯೇಸುನೋಡಿದನು. 15ಯೇಸುಅವಳಕೈಮುಟಿ್ಟ ಾಗಜ್ವರವುಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಆಗ ಅವಳುಮೇಲೆದು್ದ, ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿದಳು.

16 ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ ಜನರು ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೇಸುವು ಾತಿನಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು;
ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

17 “ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಯೆ ಾಯ
53:4

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದರಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಲೂಕ 9:57-62)

18 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ತೀರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 19 ಆಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ,
ನೀನು ಾವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

20ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ
ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.

21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಬರಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
( ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25)

23ಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 24 ದೋಣಿಯು
ದಡವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಅಲೆಗಳು
ದೋಣಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ಾವುಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು, “ನೀವು ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಗೂ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಿರು ಾಳಿ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸರೋವರ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. “ಈತನು ಎಂತಹ ಮನುಷ ್ಯ? ಬಿರು ಾಳಿ ಮತು್ತ ನೀರು ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39)

28 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗದರೇನ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಅ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29ಅವರಿಬ್ಬರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು. “ನೀನು ನಮಗೆಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?
ದೇವಕು ಾರನೇ, ನೇಮಿತ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
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30ಆ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31ಆ ದೆವ್ವಗಳು, “ ಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಕಳುಹಿಸು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32 ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋದವು. ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 34ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

9
ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
( ಾಕರ್ 2:1-12; 5:17-26)

1ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಕೆಲವರು
ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
“ಯುವಕನೇ, ಸಂತೋಷಪಡು. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

4 ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ
ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5 ಾವುದು ಸುಲಭ? ಈ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಥ ಾ ‘ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ನಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ? 6 ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿರೂಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು.
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಸುಂಕದವನು
( ಾಕರ್ 2:13-17; ಲೂಕ 5:27-32)

9ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,ಮ ಾ್ತಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಮ ಾ್ತಯನು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸುಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು”ಅಂದನು. ಆಗಮ ಾ್ತಯನು ಎದು್ದಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

10 ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮತು್ತ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ ಸಂಗಡ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೊಂದಿಗೆಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಫರಿ ಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವಶ್ಯ. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ನನಗೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಡ, ದಯೆ
ಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕಯೆಹೂದ್ಯರಂತಲ್ಲ
( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)

✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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14 ನಂತರ ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15 ಯೇಸು, “ಮದುವೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು
ದುಃಖಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

16“ಒಬ್ಬನುಹರಿದುಹೋದಹಳೆಮೇಲಂಗಿಗೆಹೊಸಬಟೆ್ಟಯತುಂಡನು್ನ ತೇಪೆ ಾಕಿಹೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊಲಿದರೆ, ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಬರುವುದು. ಆಗ ಆ
ಮೇಲಂಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವರು. ಆಗ ಎರಡೂಉಳಿಯುತ್ತವೆ”ಅಂದನು.
ಮರುಜೀವ ಹೊಂದಿದ ಾಲಕಿಮತು್ತ ಗುಣಮುಖ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
( ಾಕರ್ 5:21-43; ಲೂಕ 8:40-56)

18 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಮಗಳುಈಗ ಾನೇ ಸತು್ತಹೋದಳು. ನೀನು ಬಂದು ಅವಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವಳುಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗುವಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಎದು್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಹೋದರು.
20 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ಹೆಂಗಸು

ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 21ಆ ಹೆಂಗಸು, “ ಾನು
ಆತನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಾನು ಗುಣ ಾಗಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

22ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ, ಸಂತೋಷಪಡು! ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣಮುಖ ಾದಳು.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಡನೆ ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಾದ್ಯವೃಂದದವರಿಗೂ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂಯೇಸು, 24 “ದೂರಹೋಗಿರಿ,
ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. 25 ಜನರನು್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ

ಹೋದನು. ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತಳು. 26ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು,
“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.

28ಯೇಸು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕುರುಡರು,
“ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

29ಆಗಯೇಸುಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನಮುಟಿ್ಟ, “ನೀವುನಂಬಿದಂತೆಯೇನಿಮಗೆಗುಣ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು.
30 ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು. 31ಆದರೆಆಕುರುಡರುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಹೋಗಿಯೇಸುವಿನಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೆಲವರು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ
ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. 33 ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
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34 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದರು.
ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ದುಃಖ

35 ಯೇಸು ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಅವರ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 36 ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ
ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಅವರಿದ್ದರು. 37 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಬೆಳೆಯ
ಯಜ ಾನ ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ
( ಾಕರ್ 3:13-19; 6:7-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6)

1ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಾ್ಯಧಿಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 2ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿ
ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಸೀ ೕನ (ಪೇತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ)ಮತು್ತ
ಇವನ ಸಹೋದರ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಜೆಬೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ಅವನ ಸಹೋದರ ೕ ಾನ,
3ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ತೋಮ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯ,
ಅ ಾ್ಛಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿ ೕನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತಯೂದ.

5 ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆ ಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಸ ಾಯರ್ದವರು ಾಸಿಸುವ ಾವ ಊರಿ ಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 6 ಆದರೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 7ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಬೋಧಿಸಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ.
ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿ. 9 ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಮ್ರ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. 10 ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಊರುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸ ಾಗುವುದು.

11 “ನೀವು ಾವುದೇಊರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವು ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 12 ಆ ಮನೆಗೆ ನೀವು
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 13 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವರಿಗೆ
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ದೊರೆಯಲಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
14ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥ ಾ ಒಂದುಊರಿನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ.
15 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 13:9-13; ಲೂಕ 21:12-17)

16 “ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಾವುಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಾವ ಾನಿಯನೂ್ನ ಾಡದಿರಿ.
17 ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದಹೊಡೆಯುವರು. 18ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಅರಸುಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಏನು ಾ ಾಡಬೇಕು,
ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಬೇ ಾದುವುಗಳನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು. 20 ಾ ಾಡುವವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ
ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21 “ಸಹೋದರರು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವರು. ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 22 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. 23 ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆಮತೊ್ತಂದುಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಪುನಃ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ
ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. 25 ಶಿಷ ್ಯನು ತನ್ನ
ಗುರುವಿನಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಯಂ ಾದರೆ ಾಕು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
(ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಭಯಪಡಬೇ ಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ
(ಲೂಕ 12:2-7)

26 “ಆದ ಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಹಿರಂಗ ಾಗುವುದು.
ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಯು ಬಯ ಾಗುವುದು. 27 ಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ (ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ) ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವುಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಇಷ್ಟ. ಾನುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆಮೆಲ್ಲಗೆಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆನೀವುಈವಿಷಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

28 “ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವರು ಶರೀರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ್ಮವನು್ನ ಅವರು
ಕೊಲ್ಲ ಾರರು. ಶರೀರವನೂ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. 29 ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳನು್ನ ಒಂದು ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ* ಾರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು
ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ಆದ ಾರಣ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

* 10:29: ಾಣ್ಯ. ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯ. ದಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರನೇ ಒಂದು ಾಗ.
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ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಾ
(ಲೂಕ 12:8-9)

32 “ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ, ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ ಮುಂದೆ,
ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು
(ಲೂಕ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿ.
ಾನು ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಾಕಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 35-36 ಈ ಪ್ರ ಾದನೆ
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ:

‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ,
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ,
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗುವರು.’ ಮೀಕ 7:6

37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ,
ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಮಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
38 ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಸಂಕಟವನು್ನ)
ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 39 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವಜನರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
( ಾಕರ್ 9:41)

40 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. 41 ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ಸಂಧಿಸಿ ಾ್ವಗತಿಸುವವನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ
ಸತು್ಪರುಷನೆಂದು ಾ್ವಗತಿಸುವವನುಆಸತು್ಪರುಷನಿಗೆಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. 42ದೀನ ಾದ
ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು. ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವು ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

11
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
(ಲೂಕ 7:18-35)

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಲಿ ಾಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ೕ ಾನನ
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನಿ ಾಗಿ
ಾವು ಎದುರುನೋಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
5 ಕುರುಡರು ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕುಂಟರು ಮತೆ್ತ ನಡೆ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ; ಕುಷ್ಟರೋಗಿಗಳು
ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ; ಕಿವುಡರು ಕೇಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗು ಾ್ತರೆ; ಸತ್ತವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸುವು ಜನರೊಡನೆ ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ! 8 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ! ನಯ ಾದಉಡುಪನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಾಜರ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಾ ಾದರೆ, ಏನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ? ೌದು! ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ೕ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ದಲು ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೆ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ಮ ಾಕಿ 3:1

11 “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಚಿಕ್ಕವನು ಸಹ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
12 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಾದ
ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ. ಬ ಾ ಾ್ಕರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಜನರು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. 13ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳುಮತು್ತ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕ ಾನನು ಬರುವ ತನಕ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವು. 14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ನಂಬುವು ಾದರೆ ಈ ೕ ಾನನೇ ಎಲೀಯನು. ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ
ಹೇಳಿದೆ. 15ಜನರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ!

16 “ಈ ಾಲದ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರು ಾವ ರೀತಿ ಇ ಾ್ದರೆ? ಈ ಾಲದ
ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತೊ್ತಂದು
ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತರೆ:

17 ‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು.
ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ಶೋಕಗೀತೆ ಾಡಿದೆವು,
ನೀವು ದುಃಖಿಸಲಿಲ್ಲ.’

18 ಇಂದಿನ ಜನರು ಈ ಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ೕ ಾನನು ಬಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು,
‘ಅವನಿಗೆದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 19ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಜನರು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ,
ಅವನು ಕುಡುಕ,ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರುಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರುಅವನಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಾನವು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ೕಗ ್ಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ನಂಬದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 10:13-15)

20 ನಂತರ ಯೇಸು, ಾನು ಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೋ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
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ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಖೊ ಾಜಿನೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಟೈರ್,
ಸೀದೋನ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು;
ಮೈಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಟೈರ್,
ಸೀದೋನ್ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

23 “ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ ೕಚಿಸುವಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಆ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಇಂದಿನವರೆಗೂಅದು ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿಯೇಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಸೊದೋಮಿಗಿಂತಲೂ ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಯಕ
(ಲೂಕ 10:21-22)

25 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಾನು ವಂದನೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನಿಗಳಿಗೂ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮರೆ ಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
ಗೋಚರಪಡಿಸಿರುವೆ. 26 ೌದು ತಂದೆಯೇ, ಇದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿರುವೆ.
27 “ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾತ್ರ ಮಗನನು್ನ

ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಾವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಮಗನು ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಮಗನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೋ ಅವರು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

28 “ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 29ನನ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಾತಿ್ವಕನೂ
ದೀನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 30 ೌದು,
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೊಗವುಮೃದು ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾಗಿದೆ.”

12
ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
( ಾಕರ್ 2:23-28; ಲೂಕ 6:1-5)

1ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ಯೇಸು ಾನ್ಯದ ಹೊಲಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. 2 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೋಡು! ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಡತಕ್ಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೂ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೂ ಹಸಿ ಾಗ ಾವೀದನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 4 ಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ತಿಂದರು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನು್ನವುದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಾತ್ರ ಅವ ಾಶವಿತು್ತ.
5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದರೂ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 6 ಆದರೆ
ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 7 ‘ಪಶುಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ
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ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪನೆ್ನೕನೂ ಾಡದ ಇವರಿಗೆ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
( ಾಕರ್ 3:1-6; ಲೂಕ 6:6-11)

9ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 10 ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಊನ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾರಣ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ಬಳಿ ಾದರೂ ಒಂದು ಕುರಿಯಿದು್ದ, ಆ ಕುರಿಯು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಕುಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ಕುಣಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವಿರಿ. 12ಮನುಷ ್ಯನು ಕುರಿಗಿಂತ
ಎಷೊ್ಟೕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದು್ದ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
13 ನಂತರ ಯೇಸು ಕೈ ಊನ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ

ಕೈಯನು್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ,ಅವನ ಕೈ ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂತೆ ಸರಿ ಾಯಿತು. 14ಆದರೆ
ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕ

15 ಫರಿ ಾಯರು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 16ಆದರೆ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಆತನು ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 17 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸು ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

18 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

19ಆತನು ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಾಗಿಹೋದ ದಂಟನು್ನ ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಆತನು ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಾಡುವನು.

21ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.” ಯೆ ಾಯ 42:1-4

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರ ದೇವರದೇ
( ಾಕರ್ 3:20-30 ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

22 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾದರು. “ದೇವರು

✡ 12:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 6:6.
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ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾವೀದನ ಕು ಾರನು ಈತನೇ (ಯೇಸು)
ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

24 ಜನರು ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫರಿ ಾಯರು, “ಯೇಸು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯ
ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದರು.

25 ಫರಿ ಾಯರು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೋ ಾಡುವ ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾಗುವುದು. ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ
ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಜ್ಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೆವ್ವಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ
ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಒಡಕನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜ್ಯವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 27 ಾನು ಸೈ ಾನನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ನಿಜ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತರೆ. 28 ಆದರೆ ಾನು ದೇವ ಾತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ
ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. 29 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಲಿಷ್ಠನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ,
ದಲು ಅವನು ಆ ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಲು

ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 30 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಶೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

31“ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಜನರು ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದು ಾಪಕೂ್ಕ ಹೇಳುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂಷಣೆ ಾತಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. 32ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ಇಹದ ಾ್ಲಗಲಿ ಪರದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೇ ಾ
(ಲೂಕ 6:43-45)

33 “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮರ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನೆ್ನೕ ಬಿಡುವುದು. ಮರವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 34 ನೀವು ಾವುಗಳು! ನೀವು ದುಷ್ಟರು! ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ
ಹೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. 35 ಒಳೆ್ಳಯವನು
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ
ಬರುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದಬರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
36 ಜನರು ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾವದಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿಗೂ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು. 37 ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂ ಾಗಲಿ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂ ಾಗಲಿ
ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:11-12; ಲೂಕ 11:29-32)

38 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

39ಯೇಸು, “ದುಷ್ಟರುಮತು್ತ ಾಪಿಗಳುಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಅವರಿಗೆಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಗುರುತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 40ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನುಮೂರು ದಿವಸ
ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 41 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಇಂದು
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ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ೕಷಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕನನು ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಾನು ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
42 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಂದು ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಎದು್ದನಿಂತು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು (ಅಪ ಾಧಿಗಳು) ನಿರೂಪಿಸುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಣಿಯು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಳು. ಾ ಾದರೋ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂದಿನ ದುಷ್ಟಜನರ ಸಿ್ಥತಿ
(ಲೂಕ 11:24-26)

43 “ದು ಾತ್ಮವು ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. 44 ಆಗ
ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ
ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಬರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೊಕ್ಕಟ ಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ
ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. 45 ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದುಷ್ಟ ಾದ ಏಳು
ದು ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದು ಾತ್ಮಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಾಸ ಾಡ ಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಈದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ
( ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46ಯೇಸುವುಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,ಆತನ ಾಯಿಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 47ಒಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನ ಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಾದಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದನು.

48 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ,
49 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ, “ನೋಡಿ! ಇವರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು.
50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಚಿ್ಛಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೇ ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸಹೋದರ,
ಸಹೋದರಿಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13
ಬಿತ್ತನೆಯನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 4:1-9; ಲೂಕ 8:4-8)

1ಅದೇದಿನದಲಿ್ಲಯೇಸುಮನೆಯಿಂದಹೊರಟು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2ಅನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3ಆಗ ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4ಅವನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದಿದು್ದದರಿಂದ ಬೀಜಗಳುಬೇಗ ಳೆತವು. 6ಆದರೆ
ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಆ ಳಕೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಳ ಾದ ಬೇರಿರಲಿಲ್ಲ. 7ಬೇರೆ
ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳುಬೆಳೆದು ಒಳೆ್ಳಯಗಿಡಗಳುಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ
ತಡೆದುಬಿಟ್ಟವು. 8ಬೇರೆ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಬೆಳೆದು ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು
ಗಿಡಗಳುನೂರರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳುಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಇನು್ನ ಕೆಲವುಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಾಳುಬಿಟ್ಟವು. 9ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಾಲಿಸಿರಿ!”
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ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು?
( ಾಕರ್ 4:10-12; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. ಈ
ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದು. 12 ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾಕಷು್ಟ ಾನವಂತ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು
ತನಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 13 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಜನರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14ಇಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

‘ನೀವು ಆಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

15 ೌದು, ಇವರಮನಸು್ಸಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.
ಕಿವಿಮಂದ ಾಗಿವೆ,
ಕಣು್ಣ ಮ ಾ್ಬಗಿವೆ.

ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದದಂತೆಯೂ ಹೀ ಾಯಿತು.’ ಯೆ ಾಯ
6:9-10

16 ನೀ ಾದರೋ ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. 17 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವುಈಗ ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಲುಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯಜನರು
ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
( ಾಕರ್ 4:13-20; ಲೂಕ 8:11-15)

18 “ಹೀಗಿರಲು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
19 “ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಾರಿ ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕನು (ಸೈ ಾನನು)
ಬಂದು ಆಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 “ಬಂಡೆನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆನೆಲ ಾಗಿರುವನು. 21 ಆದರೆ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

22 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಜೀವನದ
ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಮತು್ತ ಹಣದಮೇಲಿನಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಾಡುವವನೇ
ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನೆಲ ಾಗಿರವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧನೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಫಲ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
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23 “ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು
ಾರಿನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಾರಿಅರವತ್ತರಷು್ಟಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾರಿಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲ ಕೊಡುವನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಗೋಧಿಮತು್ತ ಹಣಜಿ ಾಮ್ಯ

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ರೈತನಂತಿದೆ. 25ಆ ಾತಿ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನವೈರಿ ಬಂದು ಗೋಧಿಯನಡುವೆಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು. 26ಬಳಿಕ
ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 27ಆಗ ಆ ರೈತನ ಸೇವಕರು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆ. ಹಣಜಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

28 “ಆಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
“ಆ ಸೇವಕರು ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳಬೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳು ಾಗ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಸಹ

ಕೀಳಬಹುದು. 30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದವರೆಗೆ ಹಣಜಿಯೂ ಗೋಧಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ, ದಲು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ
ಕಟಿ್ಟ, ನಂತರ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.”
ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
( ಾಕರ್ 4:30-34; ಲೂಕ 13:18-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಾಗ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು
ಮರ ಾ ಾಗ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

33ಬಳಿಕಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ರೊಟಿ್ಟ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು
ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”
34 ಯೇಸು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಾತು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು:

“ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 78:2
ಕಠಿಣ ಾದ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ

36 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು”ಅಂದರು.

37ಯೇಸು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು.
38 ಆ ಹೊಲ ಈ ಲೋಕ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳುಗಳೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು.
ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಹಣಜಿಗಳು. 39 ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ವೈರಿಯೇ ಸೈ ಾನ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ
ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಾಲ. ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಾರರೇ ದೇವದೂತರು.

40 “ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಈಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಗುವಂಥದು್ದ ಇದೇ.
41ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನ ದೂತರು ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಮತು್ತ
ಕೇಡು ಾಡುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ 42 ಬೆಂಕಿಯ
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ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.
43 ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!
ನಿಧಿಮತು್ತ ಮುತಿ್ತನ ಾಮ್ಯಗಳು

44 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬನು ಆ
ನಿಧಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

45 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾರಿಯಂತಿದೆ. 46 ಒಂದು
ದಿನ ಆ ಾ್ಯ ಾರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಒಂದು ಮುತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ
ಆಮುತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ

47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ
ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. 48 ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮೀನುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಬಿ ಾಡಿದರು. 49ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರಿಂದ ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡುವರು. 50 ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.”

51 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
52 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೊಸ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವನು”
ಎಂದನು.
ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
( ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:16-30)

53 ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. 54ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ ಾಗ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು? 55 ಇವನು ಕೇವಲ ಆ
ಬಡಗಿಯಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ಾಯಿಮರಿಯಳು. ಾಕೋಬ, ೕಸೇಫ, ಸಿ ೕನ ಮತು್ತ ಯೂದ
ಇವನ ಸಹೋದರರು. 56 ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ಇವನು ಈ
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು, 57ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಪರಜನರು ಮ ಾರ್ದೆ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವ ಾಗಲಿ

ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ ಾಗಲಿ ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 58 ಆ ಜನರ ಅವಿ ಾ್ವಸದ
ಾರಣ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

14
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
( ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9)

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
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ಯೇಸುವೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು. ಅವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು
ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
3ಈ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಲೇ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ

ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ.
4 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದೇ ಈ ಸೆರೆ ಾಸಕೆ್ಕ ಾರಣ. 5ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

6 ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಹೆರೋದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅತಿಥಿಗಳ
ಮುಂದೆ ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು,
“ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 8 ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಈ ತಟೆ್ಟಯಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಸಹ
ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆರೋದನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10 ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 11 ಅವರು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
12 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

13 ೕ ಾನನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಯೇಸು ದೋಣಿಹತಿ್ತ ನಿಜರ್ನ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ
ಹೋದನು. ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಲುನಡಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 14ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ನೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

15 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ, ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಾಗಲೇ ಸಮಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಯೇಸು, “ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಾತ್ರ ಇವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

18ಯೇಸು, “ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ”ಅಂದನು. 19ಬಳಿಕ ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರಿಗೆಹಂಚಿದರು. 20ಜನರೆಲ್ಲರೂತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಜನರು ತಿಂದು
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿಹೋದವು. 21ಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು
ಐದು ಾವಿರ ಇದ್ದರು.
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ಸರೋವರದಮೇಲೆಯೇಸುವಿನ ಾಲುನಡಿಗೆ
( ಾಕರ್ 6:45-52; ೕ ಾನ 6:15-21)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟು್ಟ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ
ದೋಣಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 23 ಆತನು
ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಆಗಲೇ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. 24ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ. ಎದುರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

25ಆ ಾತಿ್ರಯಕಡೇಜಾವದಸಮಯದಲಿ್ಲಆತನಶಿಷ ್ಯರುದೋಣಿಯಲೆ್ಲೕಇದ್ದರು. ಆತನುಸರೋವರದ
ನೀರಿನಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದನು. 26ನೀರಿನಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಭೂತವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

27 ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಾನೇ! ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದನು.
28ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಬರಲು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.
29ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾ”ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ

ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

31 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು, “ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಯೇ, ಏಕೆ
ಸಂದೇಹಪಟೆ್ಟ?” ಎಂದನು.

32ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಂತ ಾಯಿತು. 33ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 6:53-56)

34 ಅವರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನೆಸರೇತ್ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 35 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೇನೆಗಳಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 36 ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟ ಗುಣಹೊಂದಲು
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

15
ದೇವರ ಆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ನಿಯಮ
( ಾಕರ್ 7:1-23)

1 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, 2 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರುಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ದೇವರ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇಕೆ?
4 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ೌರವ ನೀಡಿ’✡ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆ . ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೀನೈಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು’✡ ಎಂಬುದೂ ದೇವರ ಆ .
5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ‘ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ತನ್ನ
✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 15:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17.
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ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯವೇ ದೇವರ
ಆ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿದೆ. 7 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ಯೆ ಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ:
8 ‘ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾತಿನಿಂದ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಇವರಮನ ಾ್ಸದರೋ ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
9ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ನಿರಥರ್ಕ.

ಇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ.’ ” ಯೆ ಾಯ 29:13

10ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11ಒಬ್ಬನು ಕಲುಷಿತ ಾಗುವುದು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬರುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಫರಿ ಾಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡದು್ದ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ
ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು. 14 ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಅವರೇ ಕುರುಡರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾರಿ
ತೋರಿಸಲುಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆಅವರಿಬ್ಬರೂಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು” ಎಂದನು.
16 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 17 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಂದ ಆ ಾರ

ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರಅದು ದೇಹದಿಂದಹೊರಗೆಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇದೆ. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ
ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 19ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆ, ಕೊಲೆ,
ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ ಬೈಗಳು ಹೊರಟುಬರುತ್ತವೆ. 20ಇವುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಊಟಕೆ್ಕ ದಲು ಕೈತೊಳೆಯದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನೇನೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸು ಾಡಿದ ಸ ಾಯ
( ಾಕರ್ 7:24-30)

21ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
22 ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ
ಮಗನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು! ನನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಆಕೆಯು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

24ಯೇಸು, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು”
ಎಂದನು.

25ಆಗಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಮುಂದೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
26ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”

ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
27 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಆದರೂ ಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ

ಆ ಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.
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28 ಆಗ ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಆಕೆಯಮಗಳು ಗುಣ ಾದಳು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
30ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದರು. ಅವರುಅನೇಕಬಗೆಯ ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ

ಕರೆದುತಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು,
ಕಿವುಡರುಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಆತನು ಇವರನೆ್ನಲ್ಲರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31ಮೂಕರುಮತೆ್ತ
ಾ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕುಂಟರುನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಕುರುಡರಿಗೆಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ

ಬಂದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾ್ಶಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
( ಾಕರ್ 8:1-10)

32 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು
ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಇವರುಮನೆಗೆಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಬಳಲಿಹೋಗಬಹುದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ?
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವಊರೂ ಸಮೀಪ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದರು.
35 ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ, 36 ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 37 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು
ತೃಪ್ತ ಾದರು. ಬಳಿಕ ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿದುಹೋದ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 38 ಅಂದು ಊಟ ಾಡಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಊಟ ಾಡಿದರು. 39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಮಗ ಾನ್ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.

16
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 8:11-13; ಲೂಕ 12:54-56)

1ಫರಿ ಾಯರುಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದರು. ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು,
“ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ತೋರಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

2 ಯೇಸು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗು ಾಗ ಹ ಾ ಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆ
ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇವುಗಳು ಹ ಾ ಾನದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಗುರುತುಗಳನು್ನ
ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಗುರುತುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುತುಗಳ ಅಥರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
4 ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಮತು್ತ ಾಪಿಗ ಾದ ಜನರು ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
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ಅವರಿಗೆ ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಂದೇ* ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 8:14-21)

5ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ† ಾಟಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 6ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ
ಹುಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ ಾವುರೊಟಿ್ಟ ತರಲುಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೇಸು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದೆ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

8 ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ,
9 ನೀವಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ನಿಮಗೆನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆನೀವುಅನೇಕಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 10 ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಕುರಿತಲ್ಲ. ನೀವು
ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ)
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು”ಅಂದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬೆರೆಸಿದ್ದ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ
ಬೋಧನೆಯಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-21)

13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಜನರು ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ನೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ‘ಯೆರೆಮೀಯ’ನೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ’ನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

15ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನೇ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು. ನೀನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ

ಮಗನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
17ಯೇಸು, “ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು
ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನೇ ಪೇತ್ರ.‡ ಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರದು. 19 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದ
ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೇವರ
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಕ್ಷಮೆಯು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟನು.
* 16:4: ೕನನ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ೕನನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನಲಿ್ಲದು್ದದು ಯೇಸು ಮೂರು ದಿನ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ. † 16:5: ಸರೋವರ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರ. ‡ 16:18: ಪೇತ್ರ ಅಂದರೆ “ಬಂಡೆ.” ಇದು ಪದ ಬಳಕೆಯ
“ಶೆ್ಲೕಚೆ್ಛ ಾಗಿದೆ.”
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
( ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27)

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ಾನು
ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ,
ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಾಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು! ನೀನು ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವೆ! ನಿನ್ನ
ೕಚನೆಮನುಷ ್ಯರ ೕಚನೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಅಪೇ ಸುವವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಸಂಕಟ) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ನನ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬನು
ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ?
ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಏನನು್ನ ಾನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲನು? 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯಮಹಿಮೆ ಡನೆಮತು್ತ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. 28 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
( ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36)

1 ಆರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರ ಾದ
ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರೂಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 2ಈಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇಆತನು ರೂ ಾಂತರಹೊಂದಿದನು. ಆತನಮುಖವು

ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದವು. 3 ಅಲ್ಲದೆ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ೕಶೆಮತು್ತ ಎಲೀಯ.

4 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕುವೆವು. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದುಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದನು.

5 ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಒಂದು ೕಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು
ಮತು್ತ ಆ ೕಡದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಾನು ಈತನನು್ನ ಬಹಳ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ
ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 7ಆಗ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿ,ಹೆದರಬೇಡಿ” ಎಂದನು.
8ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವುಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಕಂಡ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಈಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲೀಯನು ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಲೀಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು. 12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಾರೆಂಬುದು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಯ ಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 15 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಯೆತೋರು. ಅವನು
ಮೂ ಾರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

17ಯೇಸು, “ಅ ್ಯೕ, ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ವಕ್ರಸಂತತಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಬೇಕು?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18ಯೇಸು ಾಲಕನಲಿ್ಲದ್ದ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಬಲ ಾಗಿ ಗದರಿಸಲು ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ
ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಗುಣ ಾಯಿತು.

19 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅವನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಾವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ನಮಗೇಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದರು.

20ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಷಿ್ಟದ್ದರೂ,ಈಪವರ್ತಕೆ್ಕ ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು’ಎಂದು ನೀವುಹೇಳಿದರೂ
ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಾಯರ್ಗಳೇ ಇರದು” ಎಂದನು. 21 *

ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45)

22 ಒಮೆ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ
ಜನರವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. 23ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಮರಣದಿಂದಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

24ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಾಷಿರ್ಕ
ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ದೇ ಾಲಯದ ಾಷಿರ್ಕ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು, ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಜನರು ಾರು? ಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಜನರೇ?
ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26ಪೇತ್ರನು, “ಬೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ

ವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಾವೇಕೆ ಕೋಪಗೊಳಿಸಬೇಕು? ನೀನು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ದಲನೇ ಮೀನಿನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆ, ಅದರ ಾ ಳಗೆ ಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಗೆ

* 17:21: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 21 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವುಉಪ ಾಸ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರಷೆ್ಟೕ ಅಂಥ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.”
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ಬೇ ಾದ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ಾಣುವೆ. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವವರಿಗೆ
ಕೊಡು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಾರಿಗೆ?
( ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

1ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

2ಯೇಸುಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಮುಂದೆಆಮಗುವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
3 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 4ಈಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾ್ಥನ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ.

5 “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು.

ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 9:42-48; ಲೂಕ 17:1-2)

6 “ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಕೇ ಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 7 ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಈ ಲೋಕದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು.

8 “ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು.
ಕೈಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಲ ಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕೈ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಉತ್ತಮ. 9ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರೆ,ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆ
ಉತ್ತಮ.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 15:3-7)

10 “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಇವರಿ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದೂತರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ದೂತರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
11 *

12 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು
ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಹೋಗು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ? 13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯು ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪಸಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂಬುದೇ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
(ಲೂಕ 17:3)

* 18:11: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 11 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವದಕೆ್ಕ
ಬಂದನು.”
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15 “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾವು ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರು ಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರಲು ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. 16ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದು
ದೂರಿನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳಿರುವರು.† 17 ಅವನು ಅವರ ಾತನೂ್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ
ಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗಲಿ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂ ಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಯು ದೇವರೇ
ನೀಡಿದ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ
ಅನುಮತಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಏನನೆ್ನೕ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. 20 ಇದು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ
ಎಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿಮೂವ ಾಗಲಿನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿರು ಾ್ತರೋ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾನಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
21ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ಾವು ಾದರೂ

ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಾನು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ಸಲ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಲ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
23 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಾಲದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಲು

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24 ಾಜನು ತನ್ನ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ.

25 ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾರಿ,
ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲಕೆ್ಕ ವಜಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

26 “ಆಗ ಸೇವಕನು ಾಜನ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 27 ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ಮನಿ್ನಸಿ ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.

28 “ತರು ಾಯ, ಅದೇ ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡು’
ಎಂದನು.

29 “ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
30“ಆದರೆ ದಲನೇ ಸೇವಕನು ಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಾಲ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೇವಕನವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ಆಸೇವಕನು ಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು. 31ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಇತರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”

32 “ಆಗಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ‘ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆಹೆಚು್ಚ
ಹಣ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನುಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟ.
33ಹೀಗಿರಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ತೆ ಸೇವಕನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತು್ತ’
† 18:16: ಆದರೆ… ಾ ಗಳಿರುವರು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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ಎಂದುಹೇಳಿ 34ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡುಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ಆಸೇವಕನು
ತನ್ನ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು.

35 “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಡುವಂತೆಯೇ ಈ ಾಜನು ಾಡಿದನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ
( ಾಕರ್ 10:1-12)

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

3ಕೆಲವುಫರಿ ಾಯರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ತನ್ನದೇ ಆದ
ಾವ ಾರಣ ಾ್ಕಗಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
4 ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.✡ 5 ಆದ ಾರಣ ದೇವರು,
‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ,
ಒಬ್ಬರೇ. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ದೇವರೇ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸ ಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಅವ ಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ಇದೊಂದೇ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವುದೇಉತ್ತಮ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ದೇವರು ಾರನು್ನ ಸಮಥರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಾಧ್ಯ. 12 ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಬೇರೆಬೇರೆ ಾರಣಗಳಿವೆ. ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು
ನಪುಂಸಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಮದುವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಮದುವೆಆಗುವಂಥವನು
ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಾದಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ವಗತ
( ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಂದು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತರಕೂಡದೆಂದು ಗದರಿಸಿದರು. 14ಆದರೆಯೇಸು, “ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ
✡ 19:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27; 5:2. ✡ 19:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ಈಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂಥವರದೇ”ಎಂದನು. 15ನಂತರಯೇಸು
ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಧನಿಕಯುವಕನ ಸಮಸೆ್ಯ
( ಾಕರ್ 10:17-31; ಲೂಕ 18:18-30)

16 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17ಯೇಸು, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತುನೀನುನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆದರೆ

ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾವ ಆ ಗಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು “ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ

ಹೇಳ ಾರದು. 19 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಬೇರೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು”✡ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬೇರೆ ಏ ಾದರೂ
ಾಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21ಯೇಸು, “ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ,ಬಂದಹಣವನು್ನ

ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಂ ಾರ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. 24 ೌದು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಸುಳುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

25ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿಬಹಳಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

26ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ, “ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು. ನಮಗೆ
ಏನು ದೊರಕುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು. ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾವು ಬಿಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 30 ಆದರೆ ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಕಡೆಯ ಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು.

20
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

1 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಾ್ರ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ
ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
✡ 19:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20; ಾಜಕ. 19:18.
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2 ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ
ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 “ಸು ಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಯಜ ಾನನು ಪೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನುಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 4ಅವನುಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವುಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಆ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಅವನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

“ಆಯಜ ಾನನುಅದೇ ರೀತಿ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮಮತೆ್ತಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ
ಹೋದನು. ಆ ಎರಡು ಸಲವೂ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕೂಲಿಯವರನು್ನ ಅವನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 6 ಸು ಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಕಂಡು, ‘ನೀವುದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಾಡದೆಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

7 “ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
“ಆಯಜ ಾನನು, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 “ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ,

‘ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ
ಕೊಡು’ ಎಂದನು.

9 “ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ನಂತರ
ಟ್ಟ ದಲು ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬೇರೆ

ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ
ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ತೋಟದ
ಯಜ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, 12 ‘ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾತ್ರ
ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮಷೆ್ಟೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾದರೋ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದರು.

13“ತೋಟದಯಜ ಾನನುಆಆಳುಗಳಲಿ್ಲಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಾನುನಿನಗೆಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ? 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೂಲಿ ಕೊಟೆ್ಟನೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊನೆಗೆ
ಗೊತು್ತ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನು್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ
ಾನು ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವೆ ಾ?’
ಎಂದನು.

16 “ಇದೇಪ್ರ ಾರ ಕಡೆಯವರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
( ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-34)

17 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದು, 18 “ ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡ ಾಗುವುದು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 19ಅವರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ

ಮೂರನೆಯದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಯಿ ಬ್ಬಳ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
( ಾಕರ್ 10:35-45)
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20 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಅವ ಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವಳು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

21ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು?” ಎಂದನು.
ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ

ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
22 ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ. ಾನು

ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ಆಯೆ್ಕ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಾಯಿ್ದರಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೇ
ಆ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
25ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರ
ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಜನರಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚ ಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 26ಆದರೆ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲು ಇಚಿ್ಫಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವ ಾಗಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಗು ಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 28 ಇದೇ ನಿಯಮ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಈಡುಕೊಡಲು
ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
( ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರಿಕೋವಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಬಹಳ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 30 ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು
ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ,
ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಡರನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡರು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

32ಯೇಸು ನಿಂತು, ಆ ಕುರುಡರಿಗೆ “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದನು.
33ಆಗ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡು!” ಅಂದರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ

ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21
ಅರಸನಂತೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
( ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-38; ೕ ಾನ 12:12-19)

1ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಆಲಿವ್ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆತ್ಛಗೆಯನು್ನ ಸಮೀಸಿದರು. 2ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಅಲೆ್ಲೕ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುತಿ್ತೕರಿ.
ಆ ಕತೆ್ತಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಸಹ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3ನೀವುಏಕೆ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಾ ಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಈ ಕತೆ್ತಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿವೆ. ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

5 “ಸೀ ೕನ್ ನಗರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ,
‘ನಿನ್ನ ಾಜನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ದೀನತೆಯಿಂದ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ೌದು, ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಮರಿಯಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.’ ” ಜೆಕಯರ್ 9:9

6 ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಯಿ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಮರಿಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆತಂದರು. 7ಅವರುತಮ್ಮಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಾಕಿದರು. 8ಆಗಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ
ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಾರಿಯ
ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು:

“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26

ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!”

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು.
ಅವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈತನೇ ಯೇಸು. ಈತನು ಗಲಿ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತ್ ಎಂಬಊರಿನ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ದೇ ಾಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 11:15-19; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-22)

12 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 13 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು
ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿ’ಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 15 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವುಗಳಿಂ ಾಗಿ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಕೋಪಗೊಂಡರು.

16 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ‘ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಳೆಯ ಕೂಸುಗಳಿಗೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು ಕಲಿಸಿರುವೆ’✡

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
* 21:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ “ಹೊಸನ್ನ” ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ
“ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 21:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ
7:11. ✡ 21:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ 8:2.
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17ಬಳಿಕಆತನುಆಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾನಿಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಯೇಸುಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ತಂಗಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ
( ಾಕರ್ 11:12-14, 20-24)

18 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
19 ಆತನು ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಅದರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಆದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನೀನೆಂದಿಗೂ ಹಣು್ಣಬಿಡದಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಜೂರದಮರ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

20 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಹೇಗೆ
ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ಾನು ಈ
ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ. ನೀವು ಈ
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಪೂಣರ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆಯೇ
ಸಂಭವಿಸುವುದು. 22ನೀವು ನಂಬಿ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ದೊರೆಯುವುದು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂದೇಹ
( ಾಕರ್ 11:27-33; ಲೂಕ 20:1-8)

23ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಜನರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!”

ಎಂದರು.
24ಯೇಸು, “ ಾನೂನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವುನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ,ಇವುಗಳನು್ನ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುವ ಅಧಿ ಾರ
ೕ ಾನನಿಗೆದೇವರಿಂದಬಂದಿತೋಇಲ್ಲವೆಮನುಷ ್ಯನಿಂದಬಂದಿತೋ? ನನಗೆಹೇಳಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರ

ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಜಕರುಮತು್ತಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕುರಿತು ತ ್ಮಳಗೆ, “ ‘ ೕ ಾನನು

ಕೊಟ್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ೕ ಾನನನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 26 ‘ಅದುಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಅಧಿ ಾರ ಬಂದಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು, “ಇವುಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ

ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

28 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲನೆಯ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ ಈ ದಿನ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಮಗನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

30“ತಂದೆಯುಇನೊ್ನಬ್ಬಮಗನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ,ಈದಿನನೀನು ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡು’ ಎಂದನು. ಮಗನು, ‘ಆಗಲಿಯ ಾ್ಪ, ಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ

ಮಗನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
31 “ಈಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಾರು ವಿಧೇಯ ಾದರು?”
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ಆಗಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ದಲನೆಯಮಗ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರನು್ನ ಮತು್ತ

ವೇಶೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 32 ನೀವು ಜೀವಿಸತಕ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ನೀವು ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ

ವೇಶೆ್ಯಯರು ನಂಬಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಬದ ಾವಣೆ ಹೊಂದಲು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ದೇವರ ಸ್ವಂತಮಗನ ಆಗಮನ
( ಾಕರ್ 12:1-12; ಲೂಕ 20:9-19)

33 “ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ತೋಟವಿತು್ತ. ಅವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು; ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸ ತ ಾರಿಸಲು ಆಲೆಯನು್ನ
ಹೂಡಿಸಿದನು. ಾವಲಿ ಾಗಿಅಟ್ಟಣೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನುಆತೋಟವನು್ನ ಕೆಲವುರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ವಿದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

35 “ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದರು; ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು; ಮೂರನೇ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದಲನೆ
ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರೈತರು
ದಲನೆ ಸಲ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಸೇವಕರಿಗೂ ಾಡಿದರು. 37ಆಗ ಅವನು, ‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ

ೌರವಿಸುವರು’ ಎಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
38 “ಆದರೆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ‘ಇವನು ತೋಟದ ಒಡೆಯನ ಮಗನು. ಈ ತೋಟ

ಇವನ ಾಗುವುದು. ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಈ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕಸೆದು ಅವನನು್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
40 “ಹೀಗಿರಲು ತೋಟದಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಬಂ ಾಗ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ?”
41 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು, “ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಕೊಂದು

ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಲನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
42ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ:

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
ಪ್ರಭುವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22, 23

43 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಆ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 44ಈ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ ್ಯನು ತುಂಡುತುಂ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಈ ಕಲು್ಲ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವನು.”

45 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 46ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಉ ಾಯ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ಜನರು
ನಂಬಿದ್ದರು.

22
ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಕುರಿ ಾದ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 14:15-24)
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1 ಯೇಸು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು:
2 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
3ಆ ಾಜನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ
ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಔತಣಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

4 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವುಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಈಜನರನು್ನ ಾನು ಆಗಲೇ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಈಗಔತಣವುಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸದೆ್ದೕನೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 “ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸೇವಕರ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬೇರೊಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 6 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 7ಆಗ ಾಜನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಿದನು.

8 “ಬಳಿಕ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆಊಟಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದ ಜನರುಊಟಕೆ್ಕ
ಬರುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ’ ಎಂದನು. 10 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾವು
ಕಂಡ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಊಟ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆತಂದರು.
ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

11 “ಆಗ ಾಜನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಜನು ಕಂಡು, 12 ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆಹೇಗೆಬಂದೆ? ನೀನು
ಮದುವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ’ಅಂದನು. ಆದರೆಅವನುಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
13ಆಗ ಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ’ ಅಂದನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವರು.

14 “ ೌದು, ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಾದರೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಾತ್ರ.”

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:13-17; ಲೂಕ 20:20-26)

15 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜಕೀಯ ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಯ ಾಥರ್ವಂತನೆಂದು
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನೇ ೕಚಿಸಿದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ

ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
18ಈ ಜನರ ಕುತಂತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನನ್ನನು್ನ

ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? 19 ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ”
ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 20ಆಗ ಆತನು, “ ಾಣ್ಯದಮೇಲೆ
ಾರಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆಮತು್ತ ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21ಜನರು, “ಅದು ಸೀಸರನಮುಖಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಹೆಸರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”

ಅಂದನು.
22ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 12:18-27; ಲೂಕ 20:27-40)

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ( ಾರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಸದು್ದ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ.) 24 “ಬೋಧಕನೇ, ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ,
ಅವನಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನತಮ್ಮನುಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡುಅಣ್ಣನಿ ಾಗಿಸಂ ಾನಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು*
ೕಶೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಾಗಿ

ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹೋದರನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. 26 ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನೂ ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ
ಸಹೋದರನಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಆಯಿತು. 27 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು.
28 ಆದರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ
ಮೇಲೇಳು ಾಗ ಅವಳು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29ಯೇಸು, “ನೀವು ತ ಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 30 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ
ಪುರುಷರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿತು ದೇವರು, 32 ‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲವೇ?
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಾತ್ರ ದೇವರೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.

33ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಾವುದು?
( ಾಕರ್ 12:28-34; ಲೂಕ 10:25-28)

34ಸದು್ದ ಾಯರು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡ ಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 35 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿದ್ದ
ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು, 36 “ಬೋಧಕನೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಆತನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡
38 ಇದೇ ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಆ . 39 ಎರಡನೆಯ ಆ ಯು ದಲನೆಯ
ಆ ಯಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದೆ. ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡
ಎಂಬುದೇ ಆ ಆ . 40 ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು ಆ ಗಳ
ಅಥರ್ವನೆ್ನೕ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
( ಾಕರ್ 12:35-37; ಲೂಕ 20:41-44)

41 ಫರಿ ಾಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42 “ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಆತನು ಾರಮಗನು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಫರಿ ಾಯರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
43ಆಗಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾವೀದನು ಆತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆದನು?
ಾವೀದನು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

44 ‘ಪ್ರಭು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ),
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ

* 22:24: ಬೋಧಕನೇ… ಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5;ಆದಿ ಾಂಡ 38:8. ✡ 22:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ.
3:6. ✡ 22:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 22:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

ಎಂದುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ಎಂದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲುಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.

46 ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಲು ಾರೂ ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

23
ಯೇಸು ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
( ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 11:37-52; 20:45-47)

1 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 3ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರಿ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲ. ಅವರು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವೇ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಆ
ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 “ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಂಬಿರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ಚಮರ್ದ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಅವರು

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಈ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರು
ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉದ್ದ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 6ಆ
ಫರಿ ಾಯರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಗೂಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. 7 ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ; ಜನರಿಂದಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ನೀವು ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು. ನಿಮಗೆ
ಒಬ್ಬನೇ ಉಪದೇಶಕನು. 9 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ
ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ‘ಗುರು’ವೆಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಗುರು. 11ಸೇವಕನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನುಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

13 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ಜನರು
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾರಿಯನು್ನ ನೀವು ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 *

15 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಬೇರೆಬೇರೆ

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನರಕ ಾತ್ರ ಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
16 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಕುರುಡರು. ಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ

ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ

* 23:14: “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ
ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 14ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.” ನೋಡಿರಿ: ಾಕರ್ 12:40; ಲೂಕ 20:47.
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ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ! 17 ನೀವು ಕುರುಡ ಾದ ಮೂಖರ್ರು!
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನ ೕ ಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯ ೕ? ಆ ಚಿನ್ನವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ

ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಾಲಯವೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು.
18 “ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು ಕುರುಡರು. ನಿಮಗೇನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಾಣಿಕೆ ೕ ಅಥ ಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ೕ? ಾಣಿಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು. 20 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. 21 ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇ ಾಲಯದ

ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿರು ಾತನ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು. 22 ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವವನು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ
ಮೇಲೆಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.

23 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಸಗೆ ಸೊಪು ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು
ಾಲನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ
ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಲು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ.
24 ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕುಡಿಯುವ
ಾನೀಯದೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಟೆಯನು್ನ ನುಂಗುವವನಂತೆ
ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.

25 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳ ಾಗವು
ೕಸದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ನೀಡುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿವೆ. 26 ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು

ಕುರುಡರು! ದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಶುಚಿ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರ ಾಗವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶುಚಿ ಾಗಿರುವುದು.

27 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಸುಣ್ಣ
ಹಚಿ್ಚದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಸ ಾಧಿಗಳ ಹೊರ ಾಗ ಚಂದ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ ಾಗ
ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಹೊಲಸುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 28 ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಅಂತರಂಗವು ಕಪಟದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

29 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದವರ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌರವ
ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 30 ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳು
(ಸಂತತಿಯವರು) ನೀವೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 32 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಆ
ಾಪವನು್ನ ನೀವುಪೂತಿರ್ ಾಡುವಿರಿ!
33 “ನೀವು ಸಪರ್ಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು! ನೀವು ದೇವರಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀಪುರ್ಹೊಂದಿನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿರಿ! 34 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಾನಿಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿರಿ; ಇತರ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಯುವಿರಿ; ನೀವು ಅವರನು್ನಊರಿಂದಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿರಿ.
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35 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಸತು್ಪರುಷರ ಕೊಲೆಯ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀವು
ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. ಸತು್ಪರುಷ ಾದ ಹೇಬೆಲನನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗುವಿರಿ. ಜಕರೀಯನು ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಅಪ ಾಧಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 13:34-35)

37 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಜನರನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು.
ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 38ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಾಗಿ ಬರಿ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 39 ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’✡ ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

24
ನೆಲಸಮ ಾಗಲಿರುವಮ ಾದೇ ಾಲಯ
( ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33)

1ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2ಆಗ ಯೇಸು “ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! ನೀನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬರು ಾಗ ಮತು್ತ
ಲೋಕದಸ ಾಪಿ್ತಯಸಮಯಬಂ ಾಗಸೂಚನೆ ಾಗಿಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಮಗೆತಿಳಿಸು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವಿದು: “ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 5ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸುವರು. 6 ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಯುದ್ಧಗಳಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವುಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆಹೆದರಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯವುಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು. 7 ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ದ
ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಬರ ಾಲಗಳು

ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. 8ಇವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಆರಂಭವಷೆ್ಟೕ.
9 “ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವವು. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 11 ಅನೇಕ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು. 12 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬಹುಜನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು. 13 ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದು ಾ್ತನೆ. 14 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ
ಾರ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
15 “ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಶಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ* ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಾನಿಯೇಲನು

ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಸು್ತವು ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು

✡ 23:39: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26. * 24:15: ಭಯಂಕರ ಾದ…ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲ 9:27; 12:11.
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ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವವನು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.) 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 17 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಇಳಿದು ತನ್ನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 18ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

19 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ ಲೆಕೂಸುಗಳಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಎಂ ಾ ಗೋ ಾಟ!
20 ನೀವು ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾದ ಈ ಸಮಯವು ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಾ್ಲಗಲಿ ಬರದಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸಂಕಟ ಇರುವುದು. ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಇಂಥ ಸಂಕಟವುಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಆ
ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

23 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ, ‘ನೋಡಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ
ಬೇರೊಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದುಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 24ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು
ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 25 ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆಯೇ ಾನು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

26 “ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ
ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಾಣಿಸುವಂತೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಾಣಿಸುವುದು. 28ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ ೕ ಅಲಿ್ಲ
ಹೆಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.

29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ,

‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು.
ಚಂದ್ರನು ಾಂತಿಹೀನ ಾಗುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳುವವು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಕಂಪಿಸುವುದು.’ ಯೆ ಾಯ 13:10; 34:45

30 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಲೋಕದ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡುವರು. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡುವರು. ಆತನು ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವನು. 31 ಮ ಾಶಬ್ದದ
ತುತೂ್ತರಿಯ ೕಷಣೆ ಡನೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ದೇವದೂತರು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

32 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸು ಾಗಿ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 33 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅದು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಆ ಸಮಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ಇಂದಿನ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸಿರು ಾಗಲೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ!
35ಭೂಮಿಯೂಆ ಾಶವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ಆ ಸಮಯದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ
( ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 17:26-30; 34-36)
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36“ಆದಿನವುಇಲ್ಲವೆಆಸಮಯವು ಾ ಾಗಬರುತ್ತದೆಎಂಬುದು ಾರಿಗೂತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಆ ದಿನವು ಅಥ ಾ ಆ ಸಮಯವು ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ.

37 “ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
38ಜಲಪ್ರಳಯಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು,ಮದುವೆ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಜನರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 39 ಏನು ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಜಲಪ್ರಳಯವುಬಂದು ಆ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿತು.

“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. 40ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು,ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು. 41ಇಬ್ಬರುಹೆಂಗಸರು

ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ
ಬಿಡ ಾಗುವುದು.

42 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 43 ಇದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಕಳ್ಳನು ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ನೀವು ನೆನಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 12:41-48; 34-36)

45 “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸೇವಕನು ಾರು? ಇತರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಕ ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ ಾನನು ಾವ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ
ಅವನೇ. 46 ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯಜ ಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ. 47 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

48 “ಆದರೆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? 49 ಆ ಸೇವಕನು ಇತರ ಸೇವಕರನು್ನ
ಹೊಡೆಯು ಾ್ತ ತನ್ನಂಥಜನರೊಂದಿಗೆಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇರುವನು. 50ಹೀಗೆಅವನಿನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಯಜ ಾನನು ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬಂದು 51ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿ ಕಪಟಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ನೂಕಿಸುವನು. ಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಧೆಯಿಂದಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯು ಾ್ತ ಇರುವರು.

25
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ

1 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾಮ್ಯವು ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ.
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುಮಗನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಹೊರಟರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ
ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾಗಿದ್ದರು. 3 ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತಂದರೇ ಹೊರತು
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗ ಂದಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 5ಮದುಮಗನ ಆಗಮನ ತಡ ಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಸದಿಂದ
ತೂಕಡಿಸು ಾ್ತ ನಿದೆ್ರಹೋದರು.

6 “ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿರಿ!’ ಎಂದು ಾರೋ
ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
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7 “ಆಗ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಬುದಿ್ಧಹೀನ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಣೆ್ಣಯೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು’ ಎಂದರು.

9 “ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ‘ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣ ನಮಗೇ ಾ ಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಐದುಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಎಣೆ್ಣ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,ಮದುಮಗನುಬಂದನು. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರುಮದುಮಗನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ನಂತರ ಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು.

11 “ತರು ಾಯ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಾಗಿಲು
ತೆರೆ’ಅಂದರು.

12 “ಆದರೆ ಮದುಮಗನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಮೂವರು ಸೇವಕರನು್ನ ಕುರಿತ ಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 19:11-27)

14 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ

ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಆ
ಸೇವಕರ ಾಮಥ್ಯರ್ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ಐದು ತ ಾಂತು* ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಮೂರನೇ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 16 ಐದು
ತ ಾಂತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೇವಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು
ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 17 ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ ಸೇವಕನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದನು. 18ಆದರೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

19 “ಬಹು ಾಲದ ನಂತರಯಜ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಾನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವನು
ಸೇವಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದನು. 20 ಐದು ತ ಾಂತು ಪಡೆದ ಸೇವಕನು ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತನು್ನ
ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಐದು ತ ಾಂತನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಾನು ಅದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದನು.
21 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು ನನ್ನ
ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22 “ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ,

ನೀನು ನನಗೆ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಕೊಟೆ್ಟ. ಾನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು
ಸಂ ಾದಿಸಿರುವೆ’ಅಂದನು.

23 “ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ನೀನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಂದು, ನನ್ನ ೌ ಾಗ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು
ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನೀನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು

* 25:15: ತ ಾಂತು ಒಂದು ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ 30,000 ದಿ ಾರಿ. ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಇಲಿ್ಲದೆ, ತೆಗೆದುಕೊ’ಅಂದನು.

26 “ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ ಾನನು, ‘ನೀನು ಸೋ ಾರಿ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಸೇವಕ! ಾನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನೆಂದು ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತತೆ್ತೕ?

27 ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ಾನು ಅಸಲಿನೊಡನೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಒಂದು ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದು
ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 29 ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಆ ಯಜ ಾನನು, ‘ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ, ಜನರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ದಬಿ್ಬರಿ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಸವರ್ರಿಗೂಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ನೀಡುವ ತೀಪುರ್
31 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ
ಾಜ ಾಗಿ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 32 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ
ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡು ಾ್ತರೆ. ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು; 33ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

34 “ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮ ಾ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆ ಾಜ್ಯವು ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 35 ನೀವು ಈ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ, ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 36 ಾನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ
ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದಿರಿ. ಾನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

37 “ಆಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಟೆ್ಟವು?
ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ
ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು?
ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 39ನೀನು ಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು್ನ
ಅಥ ಾ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದೆವು?’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

40 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಏನೇನು
ಾಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೂ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
41 “ಆಮೇಲೆ ಾಜನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ

ಶಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಸೈ ಾನನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ
ಆರದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಿರಿ. 42 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಾನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

44 “ಅವರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾ ಾಗ ಹಸಿದಿದೆ್ದ ಮತು್ತ ಾ ಾರಿದೆ್ದ? ನೀನು ಾ ಾಗ
ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದ? ನಿನಗೆ ಾ ಾಗ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ಾ ಾಗ ಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದ ಮತು್ತ
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ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದೆ್ದ? ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದದು್ದ ಾ ಾಗ?’
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸುವರು.

45 “ಆಗ ಾಜನು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಲಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದಂ ಾಯಿತು’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡುವನು.
46 “ಆಗ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ

ಜನ ಾದರೋ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.”

26
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಆಲೋಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)

1ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿಮುಗಿಸಿದನಂತರ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 2“ ಾಳಿದು್ದ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದುಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು” ಎಂದನು.

3 ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಸಭೆ
ಸೇರಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಹೆಸರು ಾಯಫ. 4ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಉ ಾಯದಿಂದ
ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸ ಾಲೋಚಿಸಿದರು. 5ಆದರೆ ಸಭಿಕರು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ದಂಗೆ ಏಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
( ಾಕರ್ 14:9; ೕ ಾನ 12:1-8)

6ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 7ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು
ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವಿನ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು.

8 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು
ಾಡಿದೆ? 9ಅದನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ ಾರಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.
10 ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ

ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಳು. 11 ಬಡಜನರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಸತ್ತನಂತರ

ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನನ್ನ ದೇಹದಮೇಲೆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು.
13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಾದ್ಯಂತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದೋ
ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿ ಾಗಿ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶತು್ರ ಯೂದ
( ಾಕರ್ 14:10-11; ಲೂಕ 22:3-6)

14 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, 15 “ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡುವಿರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 16ಅಂದಿನಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಯೂದನು ಸಮಯ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
( ಾಕರ್ 14:21-22; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ 13:21-30)

17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯ ದಿನದಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ ಾವು ನಿನ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ,
‘ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಾನು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
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ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಕನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 19ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದರು.

20 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
21 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲರುವ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅದು್ದವವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ, ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವವನು ಾನಲ್ಲ ಾನೇ?” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೌದು,ಅವನು ನೀನೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
( ಾಕರ್ 14:22-26; 22:15-20; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:23-25)

26ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

27 ನಂತರ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ,
“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 28ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಇದು ಅನೇಕ
ಜನರ ಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 29 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವತನಕಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿಜನರಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು.

30ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
( ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-38)

31 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇಂದು ಾತಿ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು,
ಆಗ ಕುರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 32ಆದರೆ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವೆನು. ನಂತರ
ಾನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಾನು ಅಲಿ್ಲರುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ
ಾನು ಾತ್ರ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
34ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು

ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ”ಅಂದನು.
35ಆದರೆಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸತ್ತರೂ ಸರಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು. ಉಳಿದ

ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.
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ಯೇಸುವಿನ ಸಂಕಟದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
( ಾಕರ್ 14:32-42; ಲೂಕ 22:39-46)

36ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
“ ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37ಯೇಸುವು
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಗಯೇಸು
ಬಹಳದುಃಖದಿಂದಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ 38ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವುದುಃಖದಿಂದತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಹೃದಯವುದುಃಖದಿಂದಒಡೆದುಹೋಗುವಂತಿದೆ. ನೀವುನನೊ್ನಂದಿಗೆಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಕಟದ ಈ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40ನಂತರಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಾಲ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? 41 ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಮನಸೆ್ಸೕನೋ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42 ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಂಕಟದ ಈ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆಮತು್ತ ಾನುಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ,ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.

43ನಂತರಯೇಸುತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗಅವರುಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. 44ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರ ಹೋಗಿಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
46 ಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಎದೆ್ದೕಳಿ! ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
( ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-12)

47 ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತರವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಯೂದನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 49 ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ, ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

50ಆಗಯೇಸು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಾಡಲು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ೕ?” ಎಂದನು.
ಕೂಡಲೇ ಆ ಜನರು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಂಧಿಸಿದರು. 51 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ

ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಸೆಳೆದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನ
ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

52ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಗೆ ಾಕು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸುವ ಜನರು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ಾಯು ಾ್ತರೆ. 53 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ದೇವದೂತರ ಹನೆ್ನರಡು
ಸೇ ಾದಳಗಳನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 54ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ
ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಆಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

55 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವರಂತೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 56 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ
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ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 14:53-65; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ 18:13-14, 19-24)

57 ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
58ಯೇಸುವಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಲು ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಭವನದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

59 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು
ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು. 60 ಅನೇಕರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ ಾದ ಾರಣ ಂದೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, 61 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು, ‘ ಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

62ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎದು್ದನಿಂತುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆ ಾದನೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ? ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 63ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನುಮತೆ್ತಯೇಸುವಿಗೆ, “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,

ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು.
64ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ

ಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದ ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

65 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಮಗೆಇನು್ನ ಾವ ಾ ಗಳಅಗತ್ಯವೂಇಲ್ಲ. ಇವನು ಾಡಿದ
ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿರಿ. 66ನಿಮ್ಮ ತೀ ಾರ್ನವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಅಪ ಾಧಿ. ಇವನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
67 ನಂತರ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಆತನನು್ನ

ಗುದಿ್ದದರು. ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು. 68 ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು! ನಿನಗೆ
ಹೊಡೆದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
( ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-18, 25-27)

69 ಇತ್ತ ಪೇತ್ರನು ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೇವಕಿ ಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಸಹ
ಗಲಿ ಾಯದಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

70 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

71ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಜರೇತಿನಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

72ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.

73 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತರು ಾಯ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪೇತ್ರನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
“ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಾ ಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
74ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿ, “ ಾನು ದೇವರಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವೆಂಬ

ಮನುಷ ್ಯನು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 75 “ಆತನು
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ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಲ
ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ತನಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

27
ಾಜ್ಯ ಾಲನಮುಂದೆಯೇಸು

( ಾಕರ್ 15:1; ಲೂಕ 23:1-2;ಯೇ ಾನ 18:28-32)
1 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮ ಾ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 2 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಪಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಯೂದನ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
(ಅ . ಾಯರ್. 1:18-19)

3ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟಯೂದನು,ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು, ಾನು
ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಮತು್ತ

ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, 4 “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ, ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅದಕೆ್ಕ ಾವೇನು ಾಡೋಣ! ಅದು ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5ಆಗಯೂದನುಆಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆಬಿ ಾಡಿಹೊರಟುಹೋಗಿನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡನು.
6ಮ ಾ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಂಡು, “ಈ ಹಣವನು್ನ ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯನ ಹತೆ್ಯ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾರಣ ಇದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ “ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ”
ಎಂಬ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಸ ಬಂದವರು ಸತ್ತರೆ,
ಅವರನು್ನ ಈ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸ ಾಯಿತು. 8ಆದ ಾರಣವೇ ಆಹೊಲವನು್ನ
ಇಂದಿಗೂ “ಜೀವಹತೆ್ಯಯಹೊಲ”ವೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 9ಹೀಗೆಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆರೆಮೀಯನುಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ಅವರುಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಜೀವಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ
ಬೆಲೆಯೇ ಅಷು್ಟ. 10 ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳಿಂದ
ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.”*

ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
( ಾಕರ್ 15:2-5; ಲೂಕ 23:3-5; ೕ ಾನ 18:33-38)

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪಿ ಾತನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ಾನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿ ಾಗ,

ಆತನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
13ಆದ್ದರಿಂದಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ, “ಈಜನರುನಿನ್ನಮೇಲೆಹೇಳುತಿ್ತರುವಈದೂರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು

ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14ಆದರೆಯೇಸು ಪಿ ಾತನಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

* 27:10: ಅವರು… ಕೊಂಡರು ನೋಡಿರಿ: ಜೆಕಯರ್ 11:12-13;ಯೆರೆಮೀಯ 32:6-9.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನ ವಿಫಲಯತ್ನ
( ಾಕರ್ 15:6-15; ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

15 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸುವ ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಕೈದಿ ಬ್ಬನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.†

17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಿ ಾತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಾವ
ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ, ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18 ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

19 ಪಿ ಾತನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಪತಿ್ನಯು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

20 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.
21 ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲಿ? ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ? ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು “ಬರಬ್ಬನನು್ನ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
22 ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23ಪಿ ಾತನು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸೆಂದು ನೀವು ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅವನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.
24ಜನರಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಜನರು ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಲಿ ಾ್ದರೆಂದೂ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪಿ ಾತನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಈಮನುಷ ್ಯನ ಾವಿಗೆ ಾನು ಜ ಾ ಾ್ದರನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರುವವರು
ನೀವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನ ಾವಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಾವುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಿಸಿ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
( ಾಕರ್ 15:16-20; ೕ ಾನ 19:2-3)

27ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ
ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. 28 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಡಿಸಿದರು. 29ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಆತನ
ಬಲಗೈಗೆಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಾಗಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ,
ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 30ಆತನಮೇಲೆಉಗುಳಿದರು. ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುತಲೆಯಮೇಲೆಹೊಡೆದರು. 31ಹೀಗೆಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದಬಳಿಕ,ಆತನನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
( ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-27)

† 27:16: ಬರಬ್ಬ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “ಏಸು ಬರಬ್ಬ” ಎಂದಿದೆ.
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32ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆನಗರದಿಂದಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಿರೇನಪಟ್ಟಣದ “ಸಿ ೕನ”
ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು.
33 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. (ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್.)
34 ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ನೋವು
ನಿ ಾರಕ ಔಷಧಿಯನು್ನ ಬೆರೆಸಿದ್ದರು. ಆತನು ಾ್ರ ಾರಸದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

35 ಸೈನಿಕರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ
ಚೀಟಿ ಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 37 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು. “ಈತನು ಯೇಸು,
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಅಪ ಾಧ.

38 ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 39 ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, 40 “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ರ ಸಿಕೊ! ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ!” ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

41 ಮ ಾ ಾಜಕರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಂತೆಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 42 “ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರ! ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಎಂದು ಜನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿ. ಆಗ ಾವು ಇವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 43ಇವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು.
ಈಗದೇವರಿಗೆನಿಜ ಾಗಿಯೂಇವನುಬೇಕಿದ್ದರೆ,ದೇವರೇಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಲಿ. ‘ ಾನು ದೇವರಮಗನು’
ಎಂದು ಇವನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 44 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
( ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-30)

45ಅಂದುಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು.
46 ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು, “ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದನು. ಹೀಗೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ?”✡ ಎಂದಥರ್.

47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

48 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು, ಅದರಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದನು್ನ
ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 49 ಆದರೆ ಇತರ
ಜನರು, “ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಅವನನು್ನ ರ ಸಲು ಎಲೀಯನು ಬರಬಹುದೇನೋ ನೋಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

50ಬಳಿಕಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
51ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಳ ಾಗದವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು.

ಭೂಮಿಯುನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳುಒಡೆದುಹೋದವು. 52ಸ ಾಧಿಗಳುತೆರೆದವು, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ದೇವಜನರು ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. 53 ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ
ಬಳಿಕ,ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

54ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು ಭೂಕಂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ, “ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

55ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. 56ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳು, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕಸೇಫನ
ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳು, ಾಗೂ ೕ ಾನಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಾಯಿಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

✡ 27:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
( ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-42)

57 ಆ ಸಂಜೆ ೕಸೇಫ ಎಂಬ ಶಿ್ರೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅರಿಮ ಾಯ
ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 58ಇವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ
ಪಿ ಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 59 ೕಸೇಫನು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ
ಹೊಸ ಾರುಮಡಿಯಬಟೆ್ಟಯಿಂದಸುತಿ್ತ 60ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳುಆ ಸ ಾಧಿಯಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಾವಲು
62 ಶುಕ್ರ ಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

63“ ಾ್ವಮೀ,ಆಸುಳು್ಳ ಾರನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ, ‘ಮೂರು ದಿನಗಳಬಳಿಕ ಾನುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗಿನೂ್ನ ನೆನಪಿದೆ. 64 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಲು ಆ ಾಪಿಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವನು ಸ ಾಧಿಯಿಂದಮೇಲೆದಿ್ದ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ದಲನೆಯ ೕಸಕಿ್ಕಂತ
ಕಡೆಯದೇ ಕಡು ೕಸ ಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

65 ಪಿ ಾತನು, “ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 66 ಅವರು ಹೋಗಿ, ಸ ಾಧಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ,
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾವಲಿರಿಸಿ, ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
( ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಾನು ಾರ ಬೆಳ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಮಗ್ಧಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮರಿಯಳುಸ ಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದರು.

2 ಆಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 3 ದೇವದೂತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ
ಬಟೆ್ಟಗಳುಮಂಜಿನಂತೆ ಬಿಳು ಾಗಿದ್ದವು. 4ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನಿಕರು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಸತ್ತಂ ಾದರು.

5 ದೇವದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ,ಆತನ ದೇಹವಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ. 7ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ,
‘ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ನೀವುಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ’ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ
ಸ ಾಚಾರ ಇದೇ,ಮರೆಯದಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು, 9ಯೇಸು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ,
“ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಂದ ವರದಿ
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11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋದರು. ಇತ್ತ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12ಆಗಮ ಾ ಾಜಕರು
ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಚಚಿರ್ಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿಸುವ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾವು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕದೊ್ದಯ್ದರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
14 ಇದು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೂ ಾವು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೇನೂ
ತೊಂದರೆ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15ಸೈನಿಕರು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯ ಾತುಗಳು
( ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)

16ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 17 ಶಿಷ ್ಯರು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೇ ನಿಜ ಾದ
ಯೇಸು ಎಂಬುದನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ
ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿ ಾರವೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರಿ. ತಂದೆಯ, ಮಗನ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಲೋ ಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸ ಾ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಾಕರ್ನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-9,15-17; ೕ ಾನ 1:19-28)

1 ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆರಂಭವಿದು. 2 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.

“ಇಗೋ! ಾನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಮ ಾಕಿ 3:1

3 “ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ,
ಆತನ ಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿರಿ’

ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 40:3

4 ಅಂತೆಯೇ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದು, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ
ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5ಜುದೇಯ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನಬಳಿಗೆಬಂದು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ
ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟನು.

6 ೕ ಾನನು ಒಂಟೆಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ತೊಗಲಿನನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನುಮಿಡತೆಗಳನು್ನಮತು್ತ ಾಡುಜೇನನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.

7 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಣ ಾಲೂರಿ, ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ

ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಲೂಕ 3:21-22)

9ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ ೕ ಾನನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ೕ ಾನನು
ಯೇಸುವಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 10 ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಂತೆ ಹರಿದುಹೋಯಿತು; ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು,
“ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಯೇಸುವಿ ಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13)

12ಆಗ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 13ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ
ಾಡುಮೃಗಗ ಂದಿಗಿದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತರು ಬಂದುಯೇಸುವಿಗೆ
ಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಆರಂಭ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಲೂಕ 4:14-15)
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14 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 15 “ ಾಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ” ಎಂಬ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೀ ೕನನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು
ಜನರನೆ್ನೕ, ಮೀನುಗಳನ್ನಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

19 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತಿರು ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರೆಂಬಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರುಮೀನುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 20ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನೂ
ಅವನ ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆ
(ಲೂಕ 4:31-37)

21ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದುಯೇಸುಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 22 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ, ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಂತೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 23ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,ದೆವ್ವದಿಂದಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು, 24 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

25ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 26 ದೆವ್ವವು
ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅರಚು ಾ್ತ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡು, “ಇದೇನು? ಹೊಸದೊಂದನು್ನ ಈತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಈತನ ಆ ಗೆ ದೆವ್ವಗಳೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿತು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಲೂಕ 4:38-41)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ
ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವಳ
ಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಮೇಲೇಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.

32 ಅಂದು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 34 ಯೇಸು ಾ ಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಾತ ಾಡಲು ಆತನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು ಾರೆಂಬುದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
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ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲುಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಲೂಕ 4:42-44)

35 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು ಎದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 36 ತರು ಾಯ, ಸೀ ೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋದರು. 37 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು, “ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38 ಯೇಸು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಹೀಗೆ
ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಲೂಕ 5:12-16)

40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಣ ಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

41ಯೇಸುಅವನಿ ಾಗಿದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲುನನಗೆಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಿನಗೆ
ಗುಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.

43-44 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನೆಂದು ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ನೇರ ಾಗಿ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ತೋರಿಸು. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ೕಶೆಯ

ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 45ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿಯೇಸುವೇ
ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಎಲೆ್ಲಡೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
ಆದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರುಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26)
1 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಯೇಸು

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬಸುದಿ್ದಯುಹಬಿ್ಬತು. 2ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಕೆಲವುಜನರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನಬಳಿಗೆತಂದರು.
ಅವನನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣೆಯ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾ್ವರವನು್ನ ಾಡಿ ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5ಈ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕಂಡಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು,
7 “ಇವನು ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಾಧ್ಯ”
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೀಗೇಕೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ, ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?
10ಆದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
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ತಿಳಿಯಬೇಕು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, 11“ ಾನು ನಿನಗೆಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.
12 ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ

ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡಆಜನರೆಲ್ಲರೂಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ, “ ಾವುಹಿಂದೆಂದೂಇಂಥಸಂಗತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32)

13 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 14 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಲೇವಿಯು
ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲೇವಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಈ
ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಯೇಸು ಾಪಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಸುಂಕದ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಏಕೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇತರ ಾಮಿರ್ಕ ಾಯಕರಂತಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-39)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆಬಂದು, “ ೕ ಾನನಶಿಷ ್ಯರುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರಹಿಂ ಾಲಕರುಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19 ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು
ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ವ್ಯಸನಪಡು ಾ್ತರೆ,ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
21 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯ ಹರಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದುವೇಳೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ, ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಆ ಹರಕನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
22 ಾಗೆಯೇ, ಜನರು ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಟೀಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಲೂಕ 6:1-5)

23ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು,ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವುಹೊಲಗಳಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು ಾಳಿನ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು. 24ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ? ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದುಯೆಹೊದ್ಯರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನುಮತು್ತ ಅವನಜನರುಹಸಿದುಆ ಾರವನು್ನ ಬಯಸಿ ಾಗಅವನೇನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವುಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 26ಅದುಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಅಬಿ ಾತರನ ಾಲ. ಾವೀದನು
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ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದನು. ಾಜಕರು ಾತ್ರ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನತಕ ್ಕದೆ್ದಂದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವೀದನುತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೂಆರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ನೀಡಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27ನಂತರಯೇಸುಫರಿ ಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿರುವುದುಜನರಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ.
ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3
ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಲೂಕ 6:6-11)

1 ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಯೇಸು
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. 3ಯೇಸು ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು? ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಒಂದು ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಏನೂಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

5 ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು. ಅವರ ಂಡುತನವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ
ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಯೇಸುವಿನತ್ತ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 6ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ,
ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡುಯೇಸುವನು್ನ ಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನಸಮೂಹ
7 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಗಲಿ ಾಯದ ಅನೇಕ ಜನರು

ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 8 ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ,
ಇದೂ ಾಯದಿಂದ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ ಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. ಯೇಸುವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

9 ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕಬಹುದೆಂದು
ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
11 ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನೀನು ದೇವಕು ಾರ”
ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12ಆದರೆಯೇಸು ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಆಯೆ್ಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-16)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಅಪೇ ಸಿದ ಜನರು ಇವರೇ. ಈ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. 14 ಆತನು ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇರೆ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು 15 ಅಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ
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ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಯೇಸುವು ಈ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು:

ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು),
17 ಜಿಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ (ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು. ಈಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು” ಎಂದಥರ್.)

18ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ ಾದ ಾಕೋಬ,
ತ ಾ್ದಯ,
ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸೀ ೕನ
19ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ. ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನೇಯೂದ.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-32; ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

20 ನಂತರ ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಆತನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.

22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ಇವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು ಬಿಡಿಸುವುದು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ
ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿ, “ಸೈ ಾನನು
ತನ್ನ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಜನರಿಂದಬಲವಂತ ಾಗಿಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 24ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೋ ಾಡುವ
ಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂತನ್ನ ಜನರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾನೇಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರೆಅವನುಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

27 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ, ದಲು
ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಬ ಾಢ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
28 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಜನರು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ

ದೇವದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಲು ಾಧ್ಯ. 29 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಾಪ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 “ಇವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಲೂಕ 8:19-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನ ಾಗಿ
ಹೊರಗಡೆ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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33ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಯಿ ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ 34 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಈ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು! 35 ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ ಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4
ಬೀಜ ಬಿತು್ತವ ರೈತನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-9; 8:4-8)

1 ಮತೊ್ತಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು. ಯೇಸು ಒಂದು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು
ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರೋವರದ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದರು.
2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಕೇಳಿರಿ! ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಮಣಿ್ಣರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲವು ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಬೀಜಗಳು
ಬಹಳಬೇಗನೆ ಳೆತವು. 6ಆದರೆಸೂಯರ್ನುಮೇಲೇರಿ ಾಗ,ಆಳ ಾದಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣಆಸಸಿಗಳು
ಒಣಗಿಹೋದವು. 7ಬೇರೆ ಕೆಲವುಬೀಜಗಳುಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳುಬೆಳೆದು,ಒಳೆ್ಳಯ
ಗಿಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಆಬೀಜಗಳು ಳೆತು,ಬೆಳೆದು,ಫಲಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವುಗಿಡಗಳುಮೂವತ್ತರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಟಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಫಲಕೊಟ್ಟವು.”

9ನಂತರಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಾರಣವೇನು?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:10-17; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ದಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ
ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಮ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

11ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ನೀವು ಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದು್ದ. ಆದರೆ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12ಏಕೆಂದರೆ:

‘ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿಯೂ ಾಣರು.
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಅವರು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿ ಾರು’ ” ಎಂದನು.
ಯೆ ಾಯ 6:9-10

ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜದ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಲೂಕ 8:11-15)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? ನೀವು ಇದನೆ್ನೕ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಾವ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14 ರೈತನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಈಜನರೇ ಾರಿಯಮಗು್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 17 ಆದರೆ ಆ ಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಅವರು ಅವ ಾಶ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ
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ತೊಂದರೆ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ ತ್ಯಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರೇ
ಬೀಜಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳ ನೆಲದಂತಿರುವರು. ಈ ಜನರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 19ಆದರೆ
ಈ ಜೀವಿತದ ಚಿಂತೆಗಳು, ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಾ್ಯ ೕಹ ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸೆಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೆಳೆಯಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯವು ಫಲ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20“ಇನು್ನ ಕೆಲವರುಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯನೆಲದಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡುಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವುಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವುಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಧಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲ ಫಲಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತಿರಿ
(ಲೂಕ 8:16-18)

21 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ
ಕೆಳ ಾಗಲಿ ಇಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಇಲ್ಲ! ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. 22 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗುವುದು. 23 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 24 ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವನು್ನ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು;
ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುವರು. 25 ಾವನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ೕ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು. ಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಮ್ಯ

26 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿದೆ. 27 ಬೀಜವು
ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರೈತನು ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ
ಇರುವುದು. ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಭೂಮಿಯು
ದಲು ಸಸಿಯನೂ್ನ ಅನಂತರ ಹೊಡೆಯನೂ್ನ ತರು ಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಾಳನೂ್ನ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಾನೇ

ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುತ್ತದೆ. 29 ತೆನೆಯು ಬಲಿ ಾಗ ರೈತನು ಗಿಡವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಇದನೆ್ನೕ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ
ಎನು್ನವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-32, 34-35; ಲೂಕ 13:18-19)

30 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಲಿ?
31 ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿವೆ ಾಳು
ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32 ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಅದು ಬೆಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಇತರ
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ರೆಂಬೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಾಡಿನ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು,
ಅಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
34ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ
ಇರು ಾಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗೆ ಬಿರು ಾಳಿಯವಿಧೇಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25)

35ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ, ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 37 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿತು.
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ಎತ್ತರ ಾದ ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದೋಣಿಯು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
38 ಯೇಸುವು ದೋಣಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದರು.

39 ಯೇಸು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಬಿರು ಾಳಿ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರಿ! ರೆಯದಿರಿ!” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತುಮತು್ತ ಸರೋವರವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಯಿತು.

40 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೇಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

41ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿ ಮತು್ತ ನೀರು ಸಹ ಈತನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

5
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39)

1ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆರಸೇನರ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 2ಯೇಸು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿತು್ತ. 3 ಅವನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಜನರು

ಅನೇಕ ಾರಿ ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು
ಹಗಲಿರುಳು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚು ಾ್ತ
ತನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ, ಅವನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 7-8ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎಲೈ ದೆವ್ವವೇ, ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದಅರಚು ಾ್ತ, “ಯೇಸುವೇ, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವಕು ಾರನೇ, ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ದೇವ ಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

9ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು,*ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10ಆ

ಮನುಷ ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11ಅಲಿ್ಲಗೆಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಹಂದಿಗಳದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 12ದೆವ್ವಗಳುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಮ್ಮನು್ನ ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲು ಅವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು. ಆಗ ಹಂದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು,
ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು. ಆ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಎರಡು ಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು.

14 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆಗ ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅನೇಕ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಟೆ್ಟ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು.
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು. 16 ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆಲವು ಜನರು, ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರೇ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ

* 5:9: ದಂಡು ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಳ.
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ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 17 ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಲು ದೋಣಿ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪದೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗು. ಪ್ರಭುವು
ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಆತನು ನಿನಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಯಿಲೆಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56)

21ಯೇಸುದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದಆಚೆದಡಕೆ್ಕಹೋದನು. ಸರೋವರದತೀರದಲಿ್ಲಅನೇಕಜನರು
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು. 22 ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಾಯಿರ. ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣ ಾಗಿ
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

24ಯೇಸು ಅಧಿ ಾರಿ ಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕು ಾ್ತ ಹೋದರು.

25ಆಜನರನಡುವೆಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆಹನೆ್ನರಡುವಷರ್ಗಳಿಂದರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 26ಆಕೆಯು
ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ವೆಚ್ಚ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಾಸಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಾಯಿಲೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ.

27 ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 28 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಾಕು ಾನು ಗುಣಮುಖ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ 29ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರವ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ತನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು. 30 ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟದು್ದ
ಸಹಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
31ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನೇಕಜನರುನಿನ್ನಮೇಲೆಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ‘ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು
ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದರು.
32 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಾರೆಂದು ಇನೂ್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 33 ತನಗೆ

ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದಳು. 34ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಯಿಲೆಯ ಾಧೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35ಯೇಸುಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಜನರುಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಯಿರನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಾಯಿರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಈಗ ಬೋಧಕನಿಗೆ

ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
36 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಾತನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ,

“ಹೆದರಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾನನನು್ನ ಾತ್ರ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 38ಯೇಸುಮತು್ತ ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಯಿರನ

ಮನೆಗೆಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ೕ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಗದ್ದಲವಿತು್ತ. 39ಯೇಸು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಷೊ್ಟಂದು
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ಗದ್ದಲ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಆದರೆ ಆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮೂವರು

ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಲಕಿಯ ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 41ಯೇಸು
ಆ ಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳಿಗೆ, “ತಲಿ ಾ ಕೂಮ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ “ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಥರ್.) 42 ಕೂಡಲೇ ಆ ಾಲಕಿ ಎದು್ದನಿಂತು
ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆ ಾಲಕಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವಳ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮತು್ತ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 43 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಆಕೆಯ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿ, “ಆ ಾಲಕಿಗೆಊಟ ಾಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

6
ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಾಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಲೂಕ 4:16-30)

1ಯೇಸುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟು,ತನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿಗೆಹೋದನು. ಆತನಶಿಷ ್ಯರುಆತನೊಂದಿಗೆಹೋದರು.
2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಅನೇಕ ಜನರು, “ಈಉಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಾನವನು್ನ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದನು?
ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು? ಇವನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?
3ಇವನು ಕೇವಲ ಬಡಗಿಯಲ್ಲ ೕ? ಇವನ ಾಯಿಮರಿಯಳು. ಇವನು ಾಕೋಬ, ೕಸೆ, ಯೂದ
ಮತು್ತ ಸಿ ೕನರ ಅಣ್ಣ. ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡಿದರು.
4ಯೇಸು, “ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
5ಯೇಸು ಆಊರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಯಿಲೆಯವರ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವರ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಾವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1,5-15; ಲೂಕ 9:1-6)

7ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಊರುಗೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 9 ಾದರ ಗಳನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವುಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಉಡುಪೇ ಾಕು. 10ನೀವುಒಂದುಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಿ. 11 ಾವ ಊರಿನವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಆಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

12ಶಿಷ ್ಯರುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟು,ಇತರಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಹೋಗಿಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. 13 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯಜನರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9)
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14ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು
ಜನರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ. ಇವನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ
ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲೀಯ”ನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ. ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಇವನೂ

ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿದ ಹೆರೋದನು, “ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡಿಸಿದ ೕ ಾನನು ಈಗಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ

17 ೕ ಾನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರೋದನೇ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಅವರು ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದರು. ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತಿ್ನ.
18 ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ೕ ಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರಂಭಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. 20 ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು
ಭಯಪಟ್ಟನು. ೕ ಾನನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದೂ ಪವಿತ್ರನೆಂದೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಅವನಉಪದೇಶವನು್ನ

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
21ಒಮೆ್ಮ ೕ ಾನನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವ ಸುಸಮಯಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅಂದು

ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಹೆರೋದನು ಾಜಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಗಲಿ ಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ
ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನಿಗೂಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊ, ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

23ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
24ಆಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಾಯಿಯಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, “ ಾನು ಏನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಅವಳ ಾಯಿ, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.
25ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಈಗಲೇ ತರಿಸಿಕೊಡಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
26 ಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ

ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು
ಆ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಹೆರೋದನು
ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನು ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, 28 ಅದನು್ನ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವಳು ಆ ತಲೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.
29 ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಬಂದು, ೕ ಾನನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಲೂಕ 9:10-17; ೕ ಾನ 6:1-14)

30 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರು ಮರಳಿಬಂದು ಾವು ಾಡಿದ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ
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ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಿದು್ದದರಿಂದಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಊಟ ಾಡಲು ಸಹ
ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ. ಾವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.
33 ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆತನು ಯೇಸುವೆಂಬುದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು
ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ದುಃಖಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

35 ಅಂದು ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಾಗಲೇ ಬಹಳ ಹೊ ಾ್ತಗಿದೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು.

ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೂಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂಹೋಗಿಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

37ಆದರೆಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರೋಣ! ಅವರಿಗೆ

ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡುಬರಬೇ ಾದರೆನಮಗೆಇನೂ್ನರುದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ*ಗ ಾದರೂ
ಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈಗನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿನೋಡಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು

ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
39 ಆಗ ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಅಂತೆಯೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.
41ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡುಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,

ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು, ಅದನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

42 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. 43 ಬಳಿಕ ಜನರು ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗಹನೆ್ನರಡುಬುಟಿ್ಟಗಳುತುಂಬಿಹೋದವು. 44ಅಂದುಸು ಾರುಐದು
ಾವಿರ ಜನಊಟ ಾಡಿದರು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-33; ೕ ಾನ 6:15-21)

45 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ
ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದನಂತರ ಾನು ಬರುವು ಾಗಿಯೂಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 46ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

47 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದತು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ದಡದ
ಮೇಲಿದ್ದನು. 48 ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಾಗಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಾಗಿ
ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ

* 6:37: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದನು.
49ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಭೂತವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು
ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಿದರು. 50ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದರು. ಆದರೆಯೇಸು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ಚಿಂತಿಸದಿರಿ! ಾನೇ! ಅಂಜಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ನಂತರ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿದ್ದ ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ ಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 52 ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:34-36)

53ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ ಗೆನಸರೇತ್ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟದರು. 54 ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು.
55 ಯೇಸು ಬಂದಿರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಓಡಿಹೋದರು. ಯೇಸು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ತಂದರು. 56 ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆತನು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಾಯಿತು.

7
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಜನರ ಸ್ವನಿಯಮ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:1-20)

1 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. 2 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ*
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ನೋಡಿದರು. 3ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಂತೆ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಏನ ಾ್ನದರೂ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ತಿನು್ನತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಇತರ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಲೋಟ,
ಬಟ್ಟಲು, ತಪ್ಪಲೆಮತು್ತ ದೋಲಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯು ಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

6ಯೇಸು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬಹುದೂರ ಾಗಿವೆ.

7ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಇವರು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.’ ಯೆ ಾಯ 29:13

8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
* 7:2: ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆಅಂದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದಥರ್.
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9 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ
ಆ ಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ’✡
ಎಂತಲೂ ‘ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗಬೇಕು’✡ ಎಂತಲೂ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, 12 ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಂತೆ ಅವನನು್ನ
ತಡೆಗಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 13ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಕೇಳಿರಿ
ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾವುದೂಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಒಳಗಿಂದಬಂದಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 †
17 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆ್ಗ

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 18 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗುವ ಾವಪ ಾಥರ್ವೂಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದೇಇದೆ.
19ಆ ಾರವುಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಾವ ಆ ಾರವೂ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು
ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು.)

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 21 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ: ದು ಾಲೋಚನೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣ ಾಶೆ,
ಕೆಡುಕುತನ, ಭಂಡತನ, ಅಸೂಯೆ, ಚಾಡಿಕೋರತನ, ಅಹಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ. 23 ಈ ಕೆಟ್ಟ
ವಿಷಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 15:21-28)

24ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾನು ಅಲಿ್ಲರುವುದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು ಆತನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 25ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲರುವನೆಂಬುದು ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 26 ಅವಳು ಸಿರಿಯ ಪ್ರದೇಶದ
ಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೆವ್ವವನು್ನ

ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
27ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು

ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಲು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅದು ನಿಜ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ

ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ. ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದೆವ್ವವು

ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
✡ 7:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 7:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 21:17. † 7:16:
ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 16ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ.”
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30 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ದೆವ್ವವು
ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.
ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ದೆಕ ಲಿ‡ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾದು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 32 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವರು
ಕಿವುಡನೂ ತೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ
ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ
ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಉಗುಳಿ,ಅವನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. 34ಬಳಿಕ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಟು್ಟಸಿರು
ಬಿಟು್ಟ, “ಎಪ್ಫ ಾ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. (ಎಪ್ಫ ಾ ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) 35ಆಗಅವನಕಿವಿಗಳುತೆರೆದವು.
ಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು.
36ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಇತರ ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು. 37 ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು, “ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಮೂಕರು ಾ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ

(ಮ ಾ್ತಯ 15:32-39)
1ಇನೊ್ನಂದುಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲಅನೇಕಜನರಿದ್ದರು. ಆಜನರಬಳಿಊಟಕೆ್ಕಏನೂ

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ ಾನು ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು
ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಇವರ ಬಳಿಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3ಇವರು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನದೆ
ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರಟರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವರು. ಈಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾವಊರೂಸಮೀಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಈಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲು ಾದ್ಯ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 7 ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ
ಮೀನುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಯೇಸು ಆ ಮೀನುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8ಜನರೆಲ್ಲರೂಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದರು. ನಂತರ ತಿನ್ನದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗಏಳುಬುಟಿ್ಟಗಳುತುಂಬಿಹೋದವು. 9ಅಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ,ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 10ಬಳಿಕ ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಫರಿ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:1-4; ಲೂಕ 11:16,29)

‡ 7:31: ದೆಕ ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತು್ತಊರುಗಳು.
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11 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡು” ಎಂದರು. 12 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ

ನೋಡಬಯಸುವುದೇಕೆ? ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ
ತೋರಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:5-12)

14 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅವರು
ಮರೆತು ಹೆಚು್ಚ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 15ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ಫರಿ ಾಯರಮತು್ತ
ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

16 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿ, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

17 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಚಚಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ ೕ? 18 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕುರು ಾಗಿವೆ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವು ಾಗಿವೆ ೕ? ದಲೊಮೆ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಾಕಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 19 ಾನು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟ್ಟ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 “ ಾನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿ ಾಗಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು

ಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವು ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
21 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ,

ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದಲಿ್ಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ
22ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ

ಕುರುಡನನು್ನ ತಂದು ಅವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆಗ ಯೇಸು ಆ
ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ
ಯೇಸು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಗುಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಈಗ ನಿನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24 ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ ೌದು, ನನಗೆ ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮರಗಳಂತೆ
ಕಂಡರೂ ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು.
26ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-20; ಲೂಕ 9:18-21)
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27ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯಎಂಬಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನನ್ನನು್ನ ಜನರು ಾರೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
‘ಎಲೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

29ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
30ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಲೂಕ 9:22-27)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು,ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದು” ಎಂದು

ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಮನುಷ ್ಯರದೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

34 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾವನಿ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. 35 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನನ ಾಗಿ ಾಗೂ ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ? 38 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ ಾನು ನನ್ನ

ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಾಚಿಕೆಪಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9
1ಆಮೇಲೆಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು

ಜನರು ಾವು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಅಧಿ ಾರದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯರೊಡನೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36)

2ಆರುದಿನಗಳನಂತರಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಯೇಸುಎತ್ತರ ಾದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು,
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆತನು ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. 3ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿಳು ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅಷು್ಟ ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ ಅಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಒಂದು ೕಶೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು
ಶಿಷ ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

7ಆಗ ೕಡವುಬಂದು,ಅವರನು್ನ ಮುಸುಕಿತು. ಆ ೕಡದ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ಈತನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
9 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ “ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವುದು” ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. 11 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

12ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಎಲೀಯನು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹಳ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನೆಂತಲೂ
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹೀನೈಸುವರೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? 13 ಎಲೀಯನು ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಲೇ ಬರೆದಿತು್ತ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾಯಿಲೆಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-20; ಲೂಕ 9:37-43)

14ನಂತರಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಶಿಷ ್ಯರ
ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅವರೊಡನೆ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15ಆ
ಜನರುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

16ಯೇಸು, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಾರಣ ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ

ತಂದೆನು. ಅವನು ಾ ಾಡ ಾರ. 18 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು ಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟಕಟನೆ
ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ಬಹಳಬಿರು ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು, “ವಿ ಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ದೆವ್ವವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೇಆಹುಡುಗನಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿತು. ಆಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆಬಿದು್ದ, ಾಯಿಂದನೊರೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಒ ಾ್ದಡತೊಡಗಿದನು.

21ಯೇಸು, “ಎಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, “ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 22 ಆಗಿಂ ಾಗೆ್ಗ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಬೆಂಕಿ ಳಗೆಅಥ ಾ ನೀರಿನೊಳಗೆಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ,ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮಮೇಲೆ
ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವು ಾದರೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, “ ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಲು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದನು.
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25 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, ಆ
ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಎಲೈ ಕಿವುಡು ಮೂಕ ದೆವ್ವವೇ, ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ ಇವನೊಳಗೆ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅರಚಿತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ
ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರು, “ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು”
ಎಂದರು. 27ಆದರೆಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ, ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

28ಯೇಸುಮನೆ ಳಗೆಹೋದಮೇಲೆಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ಆದೆವ್ವವನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29ಯೇಸು, “ಈಬಗೆಯದೆವ್ವವನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45)

30 ನಂತರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. ಾವು ಎಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

31 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದು್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಾರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಲೂಕ 9:46-48)

33ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆಹೋದರು. ಅವರು ಒಂದುಮನೆ ಳಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಾವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದನು. 34ಆದರೆಶಿಷ ್ಯರುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನು ಾರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿದ್ದರು.

35ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು, ಆ ಮಗುವನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 37 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ
(ಲೂಕ 9:49-50)

38 ಆಗ ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದನು.

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 40ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು

ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ ಸರಿ. 41 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ಾವ ಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಿಕು ್ಕವುದು.
ಇತರರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-9; ಲೂಕ 17:1-2)
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42 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 43 ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ನಂದಿಹೋಗದ
ಬೆಂಕಿಯಿರುವ ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೇಲು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 44 * 45 ನಿನ್ನ ಾಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಾಲುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕುಂಟ ಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲು. 46 † 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವು ಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 48 ನರಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಿನು್ನವ
ಹುಳಗಳು ಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

49 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಿ ಸ ಾಗುತ್ತದೆ.
50 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀವು

ಉಪ್ಪ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ‡ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:1-12)

1 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಗೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಎಂದಿನಂತೆ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

2ಕೆಲವುಫರಿ ಾಯರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಗೆಬಂದುಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3ಯೇಸು, “ ೕಶೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4 ಫರಿ ಾಯರು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.
5ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಂಡುತನದ ನಿಮಿತ್ತ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ

ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ‘ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡ ಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.’✡
7 ‘ಆದ ಾರಣಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8ಮತು್ತ
ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗುವರು.’✡ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ. 9ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು
ಸೇರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಶಿಷ ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ವಿಚೆ್ಛೕದನಪತ್ರ ಕೊಟು್ಟ ಬೇರೆಪುರುಷನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ”ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆಶೀ ಾರ್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17)

* 9:44: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳು 44ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ. † 9:46: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್
ಪ್ರತಿಗಳು 46ನೇ ವಚನವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಚನವು 48ನೇ ವಚನವೇ ಆಗಿದೆ. ‡ 9:50: ಒಳೆ್ಳಯತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ
ಹೊಂದಿರಿ.” ✡ 10:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 1:27. ✡ 10:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24.
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13 ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಆದರೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14ಇದನು್ನ ಕಂಡ
ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋ ಾವದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ನಂತರಯೇಸು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶಿ್ರೕಮಂತ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು,ಆತನಮುಂದೆ ತನ್ನ ಣ ಾಲೂರಿ,
“ಒಳೆ್ಳಯಉಪದೇಶಕನೇ, ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18 ಯೇಸು ಅದಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. ದೇವರು ಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 19 ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇರುವ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು: ‘ಕೊಲೆ ಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ, ಕದಿಯಬೇಡ, ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಬೇಡ, ೕಸ ಾಡಬೇಡ,ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು’ ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾನು ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.

21ಯೇಸು ಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ, “ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ.
ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ
ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22ಯೇಸುವಿನಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿಅವನುನಿ ಾಶೆಯಿಂದದುಃಖಗೊಂಡುಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಹಳ
ಧನವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಅ ಾರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಧನವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
ಬಹಳ ಕಷ್ಟ” ಎಂದನು.

24ಯೇಸುವಿನಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಆದರೆಯೇಸುಮತೆ್ತ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

26 ಶಿಷ ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಬೆರ ಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ಾ ಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
27ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇದು ಮನುಷ ್ಯರಿಗಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಗಲ್ಲ” ಎಂದನು.
28ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.
29 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ

ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರರ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ 30ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ, ಾಯಂದಿರನು್ನ,
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಗ ಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಲಿರುವ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 31 ಆದರೆ ದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34)

32 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು.
ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಭಯಗೊಂಡರು. ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
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ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತ, 33 “ ಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ.
34 ಆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಾ್ತರೆ, ಆತನನು್ನ
ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:20-28)

35 ನಂತರ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದರು.

36ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಾವ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
37 ಅವರು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈಭವದಿಂದಿರು ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
38ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ

ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲುನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯವೇ? ಾನುಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವು
ಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದನು.

39ಅವರು, “ ೌದು, ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಾನು

ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದುವಿರಿ. 40ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಅಥ ಾ ಬಲಗಡೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸುವವನು ಾನಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ ೕ
ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

41ಉಳಿದಹತು್ತ ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು.
42 ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರುಗಳುಜನರಮೇಲೆತಮಗಿರುವಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲಉಪ ೕಗಿಸಲು
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. 43 ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಂ ಾಗ ಾರದು. 44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಮತು್ತ ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 45 ಅದೇ ರೀತಿ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಂದನು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43)

46 ನಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ
ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ತಿ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯ
ಎಂಬ ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 47 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಆ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ

ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.
48 ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಕೂಗಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ

ಕುರುಡನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಕೂಗಿದನು.
49ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಸಂತೋಷಪಡು! ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 50ಆ ಕುರುಡನು ಕೂಡಲೇ ಎದು್ದನಿಂತು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

51ಯೇಸು, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
52ಯೇಸು, “ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ

ಬಂದಿತು. ಅವನುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

11
ಾಜನಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಲೂಕ 19:28-40; ೕ ಾನ 12:12-19)
1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ

ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆತ್ಛಗೆ ಾಗೂ ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕರೆದು, 2 “ಅಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತರುವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಾರೂ ಸ ಾರಿ
ಾಡಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕತೆ್ತ ಮರಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾವ ಾದರೂ ‘ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಒಡೆಯನಿಗೆಈಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆತನುಇದನು್ನ ಬೇಗನೆಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು’ಎಂದುಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

4 ಶಿಷ ್ಯರು ಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದ
ಕತೆ್ತಮರಿ ಂದನು್ನ ಕಂಡರು. ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ, 5ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು,
“ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6ಯೇಸು ತಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ಜನರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.

7 ಶಿಷ ್ಯರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಸಿದರು. ಆಗ
ಯೇಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 8ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ರಸೆ್ತಯಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದತಂದು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು.

9 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ,

“ ‘ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!*
ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.’ ಕೀತರ್ನೆ 118:25, 26

10 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ
ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ!

ಮೇಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

11 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ತಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಒಣಗಿಹೋದ ಅಂಜೂರಮರ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:18-19)

12ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ. 13ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ
ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣೆ್ಣೕ ಾದರೂ

* 11:9: ಕೊಂ ಾಡಿರಿ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅಥರ್ “ರ ಸು.” ಇದನು್ನ
“ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾರೂ ತಿನ್ನದಂ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೂ ಈ ಾತು ಕೇಳಿಸಿತು.
ದೇ ಾಲಯವೇ ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-17; ಲೂಕ 19:45-48; ೕ ಾನ 2:13-22)

15 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಿಸತೊಡಗಿದನು; ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 16 ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಆತನು ತಡೆದನು. 17 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, “ ‘ನನ್ನ
ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಆಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು
ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸತೊಡಗಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 19 ಆ ಾತಿ್ರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:20-22)

20ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ
ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ನೋಡಿದರು. ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ.
21 ಪೇತ್ರನು ಆ ಮರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ನಿನೆ್ನ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ
ಅಂಜೂರದಮರ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದನು.

22 ಯೇಸು, “ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಂಶಯವನೆ್ನೕಪಡದೆ, ನೀವು
ಹೇಳಿದು್ದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
24 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂ ಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಿದರೆ,
ಅದೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ,
ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಾರಣದಿಂ ಾಗಲಿ ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು. 26 †
ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಶಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಲೂಕ 20:1-8)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋದರು. ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
28 “ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

29ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಾನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 30 ೕ ಾನನು

✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 11:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11. † 11:26: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್
ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 26ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನೀವು ಇತರ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
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ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೋ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಂದನು.

31ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ‘ಮತೆ್ತ ನೀವು ಏಕೆ
ೕ ಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 32 ಆದರೆ ‘ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿದು್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಕೋಪಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

33ಆದ ಾರಣ ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ಸಹ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

12
ದೇವರಮಗನ ಆಗಮನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಲೂಕ 20:9-19)

1 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು
ಾ್ರ ಯತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ,ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಾಕಿಸಿ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯಲುಅಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿ,
ಾವಲಿ ಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು.

2 “ತರು ಾಯ ಫಲ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನನೂ್ನ ಕೊಡದೆ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು
ಅವನಿಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ ಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ ಯಜ ಾನನು ಇತರ
ಅನೇಕ ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಕೆಲವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

6 “ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪಿ್ರಯ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕಳುಹಿಸಬಹು ಾದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ೌರವ
ಕೊಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡುಯಜ ಾನನು ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 “ಆದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಯಜ ಾನನ ಮಗನು. ಈ ಾ್ರ ತೋಟದ ಹಕು ್ಕ ಾರ.
ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾ್ರ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು, 8 ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಂದು ಾಕಿ, ಾ್ರ ತೋಟದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು.

9 “ಹೀಗಿರು ಾಗ ಆ ಾ ತೋಟದಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡು ಾ್ತನೆ? ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ
ರೈತರನು್ನ ಕೊಂದು ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 10ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,

‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
11ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.’ ” ಕೀತರ್ನೆ. 118:22-23

12 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಲೂಕ 20:20-26)



ಾಕರ್ 12:13 1569 ಾಕರ್ 12:27

13 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ ಾಗೂ ಹೆರೋದ್ಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ
ಕೆಲವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14ಫರಿ ಾಯರು
ಮತು್ತ ಹೆರೋದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನಗೆ ಒಂದೇ. ಮತು್ತ ನೀನು ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳು: ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ಅಥ ಾ ತ ್ಪೕ? ಾವು
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ಕೊಡ ಾರದೇ?” ಎಂದರು.

15 ಈ ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ* ಕೊಡಿರಿ, ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 16ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಒಂದು ಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಣ್ಯದಮೇಲೆ ಾರ ಚಿತ್ರವಿದೆ? ಮತು್ತ ಅದರಮೇಲೆ
ಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಇದು ಸೀಸರನ ಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಸೀಸರನ ಹೆಸರು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
17ಆಗಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಲೂಕ 20:27-40)

18 ನಂತರ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲ (ಸದು್ದ ಾಯರು ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಕೆಲವರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 “ಉಪದೇಶಕನೇ, ವಿ ಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಸಂ ಾನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಏಳು ಜನ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ
ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ
ಸಹೋದರನುಆಕೆಯನು್ನಮದುವೆ ಾದನು. ಆದರೆಅವನೂಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆಸತು್ತಹೋದನು. ಮೂರನೆಯ
ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 22 ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ
ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯೂ ಸತು್ತಹೋದಳು. 23 ಹೀಗಿರಲು ಜನರು
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವಳು?” ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಂ ಾ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ ಾಗಲಿ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಲಿ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 25 ಸತ್ತ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ. 26 ಸತ್ತಜನರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು
ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, ‘ ಾನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು,
ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ೕಶೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಉರಿಯುವ ದೆಯ ಅ ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ ಾಣಬಹುದು. 27 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,

ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.” †

ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಆ ಾವುದು?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:34-40; ಲೂಕ 10:25-28)

* 12:15: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದಿ ಾರಿ. ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:6.
† 12:27: ದೇವರು…ಅಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್: ಅಬ್ರ ಾಮ,ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಸದು್ದ ಾಯ ಾದನೀವುತ ಾ್ಪಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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28ಈ ಾದವಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ ಾಗೂ
ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
30 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’✡ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ .
31 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ಎಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದ
ಎರಡನೇ ಆ . ಇವುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಆಗ ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ,ಅದು ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರ. ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ಪ್ರಭು. 33 ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ಾಗೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇತರರನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆ ಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

34ಅವನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೇಸು, “ನೀನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವೆ”
ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ,ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಾವೀದನಮಗನೋ ಅಥ ಾ ಾವೀದನ ಪ್ರಭು ೕ?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಲೂಕ 20:41-44)

35ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?
36 ‘ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! 37 ಾವೀದನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು ಕರೆದಿರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ,ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಲೂಕ 20:45-47)

38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪೇಟೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ
ೌರವ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ. 39 ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಆಸನಗಳನು್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 40 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಉದು್ದದ್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು

ಈ ಜನರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಡವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ
(ಲೂಕ 21:1-4)

41ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ, ಜನರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣ
ಾಕುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 42 ನಂತರ ಒಬ್ಬ
ಬಡವಿಧವೆ ಬಂದು, ಎರಡು ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ‡ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನು್ನ ಾಕಿದಳು.
✡ 12:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:4-5. ✡ 12:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18. ‡ 12:42: ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಾಣ್ಯ.
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43 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಣಿಕೆ
ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 44ಉಳಿದವ ಾದರೊ ತಮಗೆ ಾ ಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಕಿದರು. ಈಕೆ ಾದರೊ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆಆಹಣದ
ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದನು.

13
ದೇ ಾಲಯದಮುಂದಿನ ವಿ ಾಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-44; ಲೂಕ 21:5-33)

1ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು!
ಈ ದೇ ಾಲಯ ಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಎಂ ಾ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ”
ಎಂದನು.

2ಯೇಸು, “ನೀವುಈದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಪಡಿಸ ಾಗುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವ ಾಗುವುದು. ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

3ನಂತರಯೇಸುಆಲಿವ್ಮರಗಳಗುಡ್ಡದಮೇಲೆ,ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ
ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ದೇ ಾಲಯ ಾಣುತಿತು್ತ. 4ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ.
6ಅನೇಕಜನರುಬಂದು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು; ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ಎನು್ನ ಾ್ತ ಅನೇಕಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
7 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. 8ಜ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಜ್ಯಗಳು
ಇತರ ಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುತ್ತವೆ.

9 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು.
ಾಜರ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲವಂತಪಡಿಸುವರು. 10 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 11 ನೀವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಬೇಡಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದನೆ್ನೕ
ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಾ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ.

12 “ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರನೆ್ನೕ, ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವರು.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಾಯಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು.

14 “ವಿ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಭಯಂಕರ ವಸು್ತವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. ಇದು
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಾರದಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು
ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕು. 15 ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

17 “ಆಸಮಯವುಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಗೂ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18ಈಸಂಗತಿಗಳುಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 19ಏಕೆಂದರೆ
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ಆದಿನಗಳುಬಹಳಸಂಕಟದಿಂದತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರುಈಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದಅಂಥ
ಸಂಕಟ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಆ ಭಯಂಕರ ಾಲವನು್ನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡುವನು.
21 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ನೋಡು’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥ ಾ

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 22 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬಂದು
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಇದು
ನಡೆಯುವಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 “ಈ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದಮೇಲೆ,

‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

25ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು
ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ನಡುಗುವವು.’ ಯೆ ಾಯ 13:10; 34:4

26 “ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಮ ಾಮಹಿಮೆ ಡನೆಯೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ
ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ. 27ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

28 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸಿ ಾಗಿ ಮೃದು ಾ ಾಗ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ,
ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 29 ಅಂತೆಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಬರಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ ಜನರು ಇನೂ್ನ
ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 31 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
32 “ಆ ದಿನ ಾಗಲಿ ಸಮಯ ಾಗಲಿ ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಗನಿ ಾಗಲಿ

ದೇವದೂತರಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. 33ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ!
ಆ ಸಮಯ ಾ ಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

34 “ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅವನು
ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೂ
ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾ್ವರ ಾಲಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 35 ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನು ಾ ಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಲಿಮುಂಜಾನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿಸೂ ೕರ್ದಯದ ಾ್ಲಗಲಿಬರಬಹುದು. 36ಯಜ ಾನನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂ ಾಗ ನೀವು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ. 37 ಾನು ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ!’ ”

14
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ೕಜನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಲೂಕ 22:1-2; ೕ ಾನ 11:45-53)
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1 ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಾಗೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಾವು ಾದರೊಂದು ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳುಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ೕ ಾನ 12:1-8)

3 ಬೆ ಾನಿಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸಿ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಭರಣಿ ಇತು್ತ. ಈ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾಡ್ರ್ * ತೈಲದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು,
ಆ ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.

4 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. “ಆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದನು್ನ ಾರಿ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

6ಯೇಸು, “ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಅವಳು ನನ ಾಗಿ
ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದಳು. 7ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಡಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆ ನನ ಾಗಿ ತನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಾನು
ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಆಕೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳತೈಲ
ಸುರಿದಳು. 9 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಲ್ಪಡುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈಕೆ ಾಡಿದ
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳಿಗೆಯೂದನ ಸ ಾಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:14-16; ಲೂಕ 22:3-6)

10 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಹೋದನು.
11 ಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಹಣಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೂದನಿಗೆ
ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರಿಗೆಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲುಅತ್ಯಂತಉತ್ತಮ ಾದಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ

ಯೂದನು ಾಯತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ೕ ಾನ 13:21-30)

12ಅಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬದ ದಲನೆಯದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡುವ ಸಮಯ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ ಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವನು. ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14 ಅವನು
ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಮನೆಯಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರುವು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡಲು ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ. 15 ಆ ಯಜ ಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

* 14:3: ಾಡ್ರ್ ಾಡ್ರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಪರಿಮಳತೈಲ.
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16ಆದ್ದರಿಂದಶಿಷ ್ಯರುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟು,ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಹೋದರು. ಯೇಸುಹೇಳಿದರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಷ ್ಯರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

17 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
18 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನೂ ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

20 ಯೇಸು, “ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ
ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 21ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಿ್ಥತಿ ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ”
ಎಂದನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಲೂಕ 22:15-20; 1 ಕೊರಿ. 11:23-25)

22ಅವರುಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,ಯೇಸುರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಅದ ಾ್ಕಗಿದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿನಿ್ನರಿ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

26ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಲಿವ್ಮರದ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ ್ಯರ ವಿ ಾ್ವಸ ದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಲೂಕ 22:31-34; ೕ ಾನ 13:36-38)

27ನಂತರಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.

‘ ಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಜೆಕಯರ್ 13:7

ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 28 ಆದರೆ ಾನು ಸತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ ಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30ಯೇಸು, “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ, ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಯಬೇ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನೆಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಲೂಕ 22:39-46)
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32ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಕುಳಿತಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 33ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ೕ ಾನನನು್ನ
ತನ್ನ ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾದನು. 34ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದನು.

35 ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ, ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ
“ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಕಟದ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಾರದಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು,
“ಅ ಾ್ಪ,† ತಂದೆಯೇ! ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಕಟದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡದೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

37ನಂತರಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಸೀ ೕನನೇ, ಏಕೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 38 ನೀನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದನು.

39 ಪುನಃ ಯೇಸು ದೂರ ಹೋಗಿ, ದಲಿನಂತೆಯೇ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ
ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಸಮಯ
ಬಂದಿದೆ. 42 ಮೇಲೇಳಿ! ಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಲೂಕ 22:47-53; ೕ ಾನ 18:3-12)

43ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ
ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೂದನೊಡನೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರಿದ್ದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ಈ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

44 ಯೇಸು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯೂದನು ಒಂದು ಉ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಯೇಸು. ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯು ಾ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 46 ಆಗ
ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. 47ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊರಗೆಳೆದು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು,ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.

48 ಆಗ ಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತೆ್ತೕ? 49ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ ಇದೆ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ
ನಡೆದಿವೆ” ಎಂದನು. 50ಆಗಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

51 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 52ಅವನು ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ಬರೀಮೈಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-68; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ೕ ಾನ 18:13-14, 19-24)

† 14:36: ಅ ಾ್ಪ ಮೂಲಪದ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆಯ “ಅ ಾ್ಬ” ಇದರಥರ್ “ಅ ಾ್ಪ.”
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53 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಗೆ ಆತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು, ಾಗೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. 54 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಾವಲು ಾರರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

55ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇ ಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನು್ನ
ಆತನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸರಿ ಾದ ಾವುದೇ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂ ಾಣಿಕೆ ಾಗದಂತಹ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

57ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು,ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವುಅಪ ಾದಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸು ಾ್ತ,
58“ಈಮನುಷ ್ಯನು, ‘ಕೈಯಿಂದಕಟಿ್ಟದಈದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿಮೂರುದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ
ಇನೊ್ನಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು. 59ಆದರೂ
ಜನರು ಹೇಳಿದಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವಈಆರೋಪಗಳಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏ ಾದರೂಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? ಜನರು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ ಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವ
ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮ ಾದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೋ?” ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು

ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ದೇವರ ಮಗನು. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆ ಾಶದಮೇಘಗಳಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಾಣುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
63ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ನಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 64 ಇವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದರು.

65ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವುಜನರುಯೇಸುವಿಗೆಉಗುಳಿ,ಆತನಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ,ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಗುದಿ್ದ, “ನಮಗೆ
ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದರು. ನಂತರ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-75; ಲೂಕ 22:56-62; ೕ ಾನ 18:15-18; 25-27)

66 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದ
ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. 67 ಪೇತ್ರನು ಬೆಂಕಿಯ ಹತಿ್ತರ ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು
ನಜರೇತಿನವ ಾದಯೇಸುವಿನ ತೆ ಇದ್ದವನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದಳು.

68ಆದರೆಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ೕ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದು್ದ,ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

69 ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಆ ಾಸಿಯು ನೋಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 70ಪುನಃ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ

ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಗಲಿ ಾಯದವನು”
ಎಂದರು.
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71 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ “ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಬಲ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

72 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ ಕೂಗಿತು. “ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದುಮೂರು ಾರಿಹೇಳುವೆ”ಎಂದುಯೇಸು ತನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡಿದನು.

15
ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಲೂಕ 23:1-5 ೕ ಾನ 18:28-38)

1ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ, ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಭೆಸೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

2ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3ಮ ಾ ಾಜಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. 4ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು

ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಏಕೆ
ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5ಆದರೆಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿ ಾತನು ಾಡಿದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:15-31; ಲೂಕ 23:13-25; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

6 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಕೈದಿಯನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 7ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ಎಂಬವನು ದಂಗೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ಒಂದು ಗಲಭೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಆ ಾದನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಜನರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿದರು. 9 ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10ಮ ಾ ಾಜಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 11ಆದರೆಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡದೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮ ಾ ಾಜಕರು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೆಂದು ನೀವು ಕರೆಯುವ ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
13ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
14ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ? ಅವನು ಾವ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ೕ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
15 ಪಿ ಾತನು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿ ಅವರಿ ಾಗಿ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು

ಮತು್ತ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಸುವನು್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
16ಪಿ ಾತನ ಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಾಜಭವನದಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಇತರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದರು. 17 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿ ಮುಳಿ್ಳನ
ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಾಡಿಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18ನಂತರಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದರು. 19ಸೈನಿಕರು ಆತನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಾರಿ
ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನಮೇಲೆಉಗುಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರುಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ,
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 20 ಆ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಕಡುಕೆಂ ಾದ
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ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ತೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಲೂಕ 23:26-43; ೕ ಾನ 19:17-27)

21 ಆಗ ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ ೕನ ಎಂಬವನು ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್
ಮತು್ತ ರೂಫಸ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವಂತೆ ಸಿ ೕನನನು್ನ
ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
(ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂದರೆ “ಕ ಾಲ ಸ್ಥಳ.”) 23 ಗೊಲೊ್ಗಥದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿ, ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

25ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾಗ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 26ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಾಡ ಾದ ಆ ಾದನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ” ಎಂದು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

27ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದ್ದರು. 28 *

29ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ, “ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 30ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

31ಅಲಿ್ಲದ್ದಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಗೂಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹ, “ಅವನು ಇತರಜನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 32ಅವನು ನಿಜ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಈಗಶಿಲುಬೆಯಿಂದಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾವುಅವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಲೂಕ 23:44-49; ೕ ಾನ 19:28-30)

33 ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾ ಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಈ ಕತ್ತಲೆಯು ಾಯಂ ಾಲ ಮೂರು
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 34ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ,ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, “ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ, ಲ ಾ
ಸಬ ಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟೆ್ಟ?”✡ ಎಂಬುದೇ
ಇದರಥರ್.

35 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿ! ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು.

36ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು
ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಯನು ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು
ಬರಬಹುದೇನೋ ಾವು ಾಯು್ದ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

37ನಂತರಯೇಸು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
38ಆಗದೇ ಾಲಯದತೆರೆಯುಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು.

39 ಶಿಲುಬೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಯೇಸು ಾ್ರಣಬಿಟಾ್ಟಗ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಮಗನು” ಎಂದನು.

40 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರೆಂದರೆ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ ಾಕೋಬ ೕಸೆಯರ ಾಯಿ ಾದ
ಮರಿಯಳು ( ಾಕೋಬನು ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗ.) 41 ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ

* 15:28: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 28 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು” ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ
ವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ✡ 15:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:1.
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56; ೕ ಾನ 19:38-42)

42 ಆಗ ಕತ್ತ ಾಗತೊಡಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ (ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ),
43 ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ೕಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

44 ಯೇಸು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಾವಲು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕರೆದು, “ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋದನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

45 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ ೌದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

46 ೕಸೇಫನು ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತದನು. ಅನಂತರ, ಬಂಡೆಯ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನಿ್ನರಿಸಿ ಆ ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಮುಚಿ್ಚದನು. 47ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಾಗೂ ೕಸೆಯನ
ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳುಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

16
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಕೆಲವು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

2 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ, ಅವರು ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನಸು ಾಗಿತು್ತ. 3ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಿಂದ
ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಾರು ಉರುಳಿಸು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದುಕೊಂಡರು.

4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಉರುಳಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಆ ಬಂಡೆಯು
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಬಿಳು ಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಸ ಾಧಿಯ ಬಲಗಡೆ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡರು.

6 ಆದರೆ ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ. 7ಈಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪೇತ್ರನಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

8ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

(ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಇಲಿ್ಲಗೇ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.)

ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:9-10; ೕ ಾನ 20:11-18; ಲೂಕ 24:13-35)
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9 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಯೇಸು ಟ್ಟ ದಲು
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮರಿಯಳಿಂದ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10ಮರಿಯಳುಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವ ಾದರೋ ಇನೂ್ನ ಶೋಕಭರಿತ ಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಯೇಸು ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದಗಿಯೂ ಮರಿಯಳು
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವಳನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂ ಾಷಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಲೂಕ 24:36-49; ೕ ಾನ 20:19-23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)

14 ನಂತರ ಹನೊ್ನಂದು ಜನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇದು್ದದರಿಂದಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ,ಯೇಸು ಾವಿನಿಂದ
ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ.
16 ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ನಂಬದವನು
ಅಪ ಾಧಿ ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವನು. 17 ನಂಬುವವ ಾದರೋ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು. ಾವೆಂದೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲದ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವರು. 18ಅವರು ಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂಅವುಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಷಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ ರೋಗಿಗಳು
ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
(ಲೂಕ 24:50-53;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)

19 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಗರ್ದೊಳಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
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ಲೂಕನ
ಸು ಾತೆರ್

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಲೂಕನ ಬರಹ
1ಸ ಾ್ಮನ್ಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾ್ದರೆ.

2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದವರಿಂದ ಾವು
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಾನೇ
ಶ್ರದೆ್ಧವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು.

ಜಕರೀಯಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತ್
5 ಹೆರೋದನು* ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನಿದ್ದನು.

ಜಕರೀಯನು ಅಬೀಯನ ವಗರ್ಕೆ್ಕ† ಸೇರಿದವನು. ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬದವಳು.
ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬೇತ್. 6ಜಕರೀಯನು ಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅವರು, ಅದೇರೀತಿ
ಾಳಲು ಇತರರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಲಿಜಬೇತಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು;ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರು.

8ಒಮೆ್ಮ ತನ್ನ ವಗರ್ದಸರದಿಬಂ ಾಗ,ಜಕರೀಯನುದೇವರಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು.
9 ಾಜಕರುಧೂಪವನುಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಪ್ರ ಾರಚೀಟಿ ಾಕಿಒಬ್ಬ ಾಜಕನನು್ನ
ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಅದು ಜಕರೀಯನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಕರೀಯನು
ಧೂಪ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 10 ಹೊರಗಡೆ ಬಹು ಜನರಿದ್ದರು.
ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಆಗ, ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಜಕರೀಯನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತನು. 12 ಅವನು ದೇವದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ
ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನೇ, ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ೕ ಾನ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ಅವನ ಜನನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹ ಾರ್ನಂದ ಾಗುವುದು. ಬಹುಜನರು
ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕ ಾನನು ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ೕ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರುವನು.‡

16 “ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು. 17 ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮುಂದೂತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಅವನು ಎಲೀಯನ§

ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರುವನು; ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು; ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಅನೇಕರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು; ಜನರನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 1:5: ಹೆರೋದ ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳಿದ 1ನೇ ಹೆರೋದನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 40-4. † 1:5: ಅಬೀಯನ ವಗರ್ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು
24 ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ನೋಡಿರಿ: 1 ಪೂ. ಾ.ವೃ. 24. ‡ 1:15: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆತ್ಮನೆಂತಲೂ ಸಂತೈಸುವವನೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. § 1:17: ಎಲೀಯ ಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ.
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18 ಜಕರೀಯನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರವೇನು? ಾನು
ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ದೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬಿ್ರಯೇಲ. ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವವನು.
ನಿನಗೆಈಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಲುದೇವರುನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20ಈಗಕೇಳು! ಈಸಂಗತಿಗಳು
ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು
ಹೇಳಿದಈ ಸಂಗತಿಗಳುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಇಷು್ಟಹೊತು್ತ ಇರಲು
ಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 22ಬಳಿಕ ಜಕರೀಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ,ಅವನಿಗೆ
ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಅವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಾ ಾಡ ಾಗದೆ ಕೇವಲ ಸನೆ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
23ತನ್ನ ಾಜಕಸೇವೆಯ ಸರದಿಯುಮುಗಿದಮೇಲೆ ಜಕರೀಯನುಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

24 ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಐದು
ತಿಂಗಳವರೆಗೆತನ್ನಮನೆಯಿಂದಹೊರಗೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25ಎಲಿಜಬೇತಳು, “ನೋಡಿ,ಪ್ರಭುವುನನಗೋಸ ್ಕರ
ಎಂ ಾ ಾಯರ್ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ! ನನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಕನೆ್ಯ ಮರಿಯಳು

26-27 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತ ಾದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನನು್ನ
ಗಲಿಲೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆಕೆಗೆ ಾವೀದನ ಮನೆತನದ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು.
28 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
ಪ್ರಭುವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29ದೇವದೂತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಮರಿಯಳು, “ಇದರಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದು?”
ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟಳು.

30 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಕೇಳು! ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ,
‘ಯೇಸು’ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32ಆತನುಮ ಾಪುರುಷ ಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನ
(ದೇವರ) ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 33ಯೇಸುವು ಾಕೋಬನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು. ಆತನ ಾಜ್ಯ
ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಮರಿಯಳು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ಾನು ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

35 ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು; ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕಿ್ತಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಈ ಪವಿತ್ರಮಗುವು ‘ದೇವರ ಮಗ’
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ
ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟು್ಟವನು. ಜನರಿಂದ ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ ಈಗ ಆರು
ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 37ದೇವರಿಗೆ ಾವುದೂ ಅ ಾಧ್ಯವಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಮರಿಯಳು, “ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಸಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನ ಾಗಲಿ!” ಅಂದಳು. ಬಳಿಕ
ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಮರಿಯಳುನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನ

39ಆಗಮರಿಯಳುಎದು್ದಜುದೇಯದಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವಒಂದುಊರಿಗೆಬೇಗಬೇಗನೆಹೋದಳು.
40 ಅಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ವಂದಿಸಿದಳು. 41 ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಗು ನಲಿ ಾಡಿತು. ಆಗ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ
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42ಹಷೋರ್ ಾ್ಗರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ (ಮರಿಯ) ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗುವನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43 ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ
ಾಯಿ ಾದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯ! 44 ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ನನೊ್ನಳಗಿರುವ ಕೂಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿತು. 45 ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಸಂಭವಿಸೇ
ತೀರುವುದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿ ಧನ್ಯ ಾದೆ” ಎಂದಳು.
ಮರಿಯಳುದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಳು

46ಆಗಮರಿಯಳು,
47 “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.
48ದೇವರು ತನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೇಳುವರು.
49ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನು (ದೇವರು) ನನಗೆಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
50ದೇವರು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರುವನು.
51ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ತೋರಿ

ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಚದರಿಸು ಾ್ತನೆ.
52ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.
53ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
54ದೇವರು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
55 ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

56 ಮರಿಯಳು ಸು ಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಎಲಿಜಬೇತ ಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.

ೕ ಾನನ ಜನನ
57 ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂದಿತು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 58 ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಗೆ

ತೋರಿದಮ ಾಕರುಣೆಯುಆಕೆಯನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆಕೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

59ಮಗುವಿಗೆಎಂಟುದಿನ ಾ ಾಗಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರುಆಮಗುವಿಗೆ
“ಜಕರೀಯ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ಹೆಸ ಾಗಿತು್ತ.
60ಆದರೆಮಗುವಿನ ಾಯಿ, “ಇಲ್ಲ! ಆತನಿಗೆ ‘ ೕ ಾನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

61 ಜನರು ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 62 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, “ಆತನಿಗೆ ಾವ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

63ಆಗ ಜಕರೀಯನು ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈತನ ಹೆಸರು ೕ ಾನ”
ಎಂದು ಬರೆದನು. ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 64 ಆ ಕೂಡಲೇ ಜಕರೀಯನು ಮತೆ್ತ
ಾ ಾಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದನು. 65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ

ಭಯ ಾಯಿತು. ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಾತ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
66ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ “ಈಮಗು ( ೕ ಾನ) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನೋ?” ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಈ ಮಗುವಿನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.
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ಜಕರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ
67ಬಳಿಕ ೕ ಾನನ ತಂದೆ ಾದ ಜಕರೀಯನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು:

68 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

69ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಮನೆತನದಿಂದ
ದೇವರು ವೀರರಕ್ಷಕನನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

70ಇದನು್ನ ಆತನುಪೂವರ್ ಾಲದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

71ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ
ದೆ್ವೕಷಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.

72 ಕರುಣೆ ತೋರುವು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

73ನಮ್ಮವೈರಿಗಳಹಿಡಿತದಿಂದನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿದೇವರುನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

74-75ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

76 “ಮಗುವೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನ ಪ್ರ ಾದಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆ.

77 ಾಪಕ್ಷಮೆಯಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.

78 “ನಮ್ಮ ದೇವರಮ ಾಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊಸ ದಿನ ಂದು ನಮ ಾಗಿಉದಯಿಸುವುದು.

79ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಮರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.”

80ಆಮಗುವು ( ೕ ಾನನು) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ೕ ಾನನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

2
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:18-25)

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರೋಮನ್ನರ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2 ಇದು ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 3 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

4ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲನನಜರೇತ್ಎಂಬಊರಿನಿಂದಹೊರಟುಜುದೇಯದಲಿ್ಲನ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು ಾವೀದನ ಮನೆತನದವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾವೀದನ ಊ ಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಆಕೆಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳುಆಗ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.) 6ಅವರು
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂತು. 7ಆಕೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗುವನು್ನ (ಯೇಸು) ಹೆತ್ತಳು.
ಅವರಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳುಮಗುವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮೇವು ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಳು.
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ಕುರುಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶ
8ಆ ಾತಿ್ರ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 9ಪ್ರಭುವಿನ

ದೂತನೊಬ್ಬನು ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭೆಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು.
ಕುರುಬರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. 10 ದೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ:
11 ಈ ದಿನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾವೀದನ ಊರಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು.
12ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದುಮಗು ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೇ ಗುರು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ದಲನೆಯ
ದೇವದೂತನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,

14 “ಮೇಲಿನಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ;
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು, “ ಾವು

ಈಗಲೇ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
16 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ ೕಸೇಫನನೂ್ನ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ

ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನೂ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಕುರುಬರು ಮಗುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತಮಗೆ ದೇವದೂತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. 18 ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಮರಿಯಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. 20 ಕುರುಬರು ಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಮರಳಿಹೋದರು. ದೇವದೂತರು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆದಿತು್ತ.

21 ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ಾ ಾಗ ಸುನ್ನತಿ* ಆಯಿತು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. ಮರಿಯಳ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ದಲೇ
ದೇವದೂತನು ಈ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

22 ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ† ಬಗೆ್ಗ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನು ಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲು
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಆತನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 23 ಏಕೆಂದರೆ

“ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ, ‘ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು’ ”‡ ಎಂದು ಪ್ರಭುವಿನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 24 “ಎರಡು ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ
ಮರಿಯಳುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಸಿಮೆ ೕನನುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದನು

25 ಸಿಮೆ ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಮಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾಲವನೆ್ನೕ ಸಿಮೆ ೕನನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಪ್ರಭುವು

* 2:21: ಸುನ್ನತಿ ಜನ ಾಂಗದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14. † 2:22: ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಸಂ ಾ್ಕರದಮೂಲಕ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾಜಕ. 12:2-8. ‡ 2:23: ಪ್ರತಿ … ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 13:2.

✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 12:8.
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ಕಳುಹಿಸುವ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಿಮೆ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 27 ಸಿಮೆ ೕನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಮಗು ಯೇಸುವನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದರು. 28 ಸಿಮೆ ೕನನು ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು:

29 “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ.
30ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ§ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡೆನು.
31ನೀನು ಆತನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಡಿರುವೆ.
32ಆತನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೀತಿರ್ ಾಗುವುದು.”

33 ಸಿಮೆ ೕನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 34 ಬಳಿಕ ಸಿಮೆ ೕನನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವರು. ಅನೇಕರು ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸರು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈತನು ದೇವರಿಂದಬಂದ ಗುರು ಾಗಿರುವನು. 35ಜನರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ೕಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ಬಯ ಾಗುವವು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಅಲಗು ಾಟಿದಂ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನ್ನಳುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಳು

36ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ** ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅಸೇರನ ವಂಶದ ಫನುವೇಲನ
ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅನ್ನಳು ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆ ಾದ ಏಳು
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗಂಡನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. 37 ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ
ಎಂಭತ್ತ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅನ್ನಳು ಾ ಾಗಲೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ
ಬೇರೆಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಮತು್ತ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

38 ಅವಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳುಮನೆಗೆಮರಳಿದರು
39 ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು

ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಊ ಾದ ನಜರೇತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 40 ಾಲಕಯೇಸು ಬೆಳೆದು
ಬಲಗೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ ಾನಿ ಾದನು. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಆತನೊಡನೆ ಇತು್ತ.

ಾಲಕಯೇಸು
41 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ†† ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

42ಯೇಸುವಿಗೆಹನೆ್ನರಡುವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಎಂದಿನಂತೆಅವರುಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋದರು.
43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು
ಾತಿ್ರಕರಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡ 44 ೕಸೇಫನುಮತು್ತಮರಿಯಳುಒಂದುದಿನವೆಲ್ಲ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ನಂತರಮಗನನು್ನ ಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಆತನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 45ಆದರೆ ಅಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಾಣದೆಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮರಳಿಹೋದರು.
§ 2:30: ರಕ್ಷಕಅಕ್ಷರಶಃ, ರಕ್ಷಣೆ. ಯೇಸುಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ** 2:36: ಪ್ರ ಾದಿನಿದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ. †† 2:41:
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ. ೕಶೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲದೇವರುಅವರನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಸತ್ವದಿಂದಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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46ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಮಿರ್ಕ
ಉಪದೇಶಕರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47 ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ
ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳುಆತನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಮತು್ತ
ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
49ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಹುಡುಕಬೇಕಿತು್ತ? ನನ್ನ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಕೆಲಸ

ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೋ ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50ಆದರೆ ಆತನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

51 ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಾಯಿ ಈ
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 52 ಯೇಸುವು ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ
ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ದೇವರಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಅಚು್ಚಮೆಚಾ್ಚದನು.

3
ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:1-8; ೕ ಾನ 1:19-28)
1ಚಕ್ರವತಿರ್ ಾದ ತಿಬೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೈದನೇ ವಷರ್ ಅ ಾಗಿತು್ತ.

ಆಗ, ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯಮತು್ತ ತ್ರಕೋನಿತಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದರು.

2 ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಾಯಫನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.* ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಆ ಂದು ಬಂತು. ೕ ಾನನು ಗುಡ್ಡ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

3 ೕ ಾನನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
4ಯೆ ಾಯಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಿರಿ.

5ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಣಿವೆಯುಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

ಡೊಂ ಾದ ಾರಿಗಳು ನೀಟಾಗುವವು.
ಕೊರಕ ಾದ ಾರಿಗಳು ಸಮ ಾಗುವವು.

6ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಣುವನು!’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 40:3-5

7ಜನರು ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ. “ನೀವು
ವಿಷಕರ ಾದ ಾವುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಜಂಬ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ಾನು
* 3:2: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು.
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ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಯು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ೕ ಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಆ ಾರವಿದ್ದರೆ,ಅದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು† ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ೕ ಾನನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೇಮಕ ಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಸೈನಿಕರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ೕ ಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸುಳು್ಳದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ

ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.
16ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ

ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು ಾಶಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ‡ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ
ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಾಕುವನು. ನಂತರ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕ ಾನನ ಸೇವೆಯಅಂತ್ಯ
19 ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯ ಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ

ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು ಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ೕ ಾನನು ಖಂಡಿಸಿದನು.
20 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೕ ಾನನಿಂದಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:13-17; ಾಕರ್ 1:9-11)

21 ೕ ಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಸಹ ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. 22ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು
ಬಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗನು, ಾನು
ನಿನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
(ಮ ಾ್ತಯ 1:1-17)

23ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು
ೕಸೇಫನಮಗನೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿದ್ದರು.

ೕಸೇಫನು ಹೇಲಿಯಮಗನು.
24ಹೇಲಿಯುಮ ಾ್ತತನಮಗನು.

† 3:12: ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ರೋಮನ್ನರಿಂದ ಸಂಬಳಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಅವರು ಆ ಾಗೆ್ಗ
ೕಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ‡ 3:17: ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ “ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ

ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು” ಎಂಬುದು ೕ ಾನನ ಅಥರ್ ಾಗಿತು್ತ.
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ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
ಲೇವಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯುಯ ಾ್ನಯನಮಗನು.
ಯ ಾ್ನಯನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
25 ೕಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಆ ೕಸನಮಗನು.
ಆ ೕಸನು ನಹೂಮನಮಗನು.
ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯಮಗನು.
ಎಸಿ್ಲಯು ನ ಾ್ಗಯನಮಗನು.
26ನ ಾ್ಗಯನು ಮ ಾಥತನಮಗನು.
ಮ ಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನಮಗನು.
ಶಿಮೀಯನು ೕಸೇಖನಮಗನು.
ೕಸೇಖನುಯೂದನಮಗನು.

27ಯೂದನು ೕ ಾನನಮಗನು.
ೕ ಾನನು ರೇಸನಮಗನು.

ರೇಸನು ಜೆರು ಾಬೆಲನಮಗನು.
ಜೆರು ಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸೇರಿಯಮಗನು.
28ಸೇರಿಯುಮೆಲಿ್ಕಯಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಅದಿ್ದಯಮಗನು.
ಅದಿ್ದಯು ಕೋ ಾಮನಮಗನು.
ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನಮಗನು.
ಎಲ್ಮ ಾಮನು ಏರನಮಗನು.
29ಏರನುಯೆಹೋಷುವನಮಗನು.
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನಮಗನು.
ಎಲಿಯೇಜರನು ೕರೈವುನಮಗನು.
ೕರೈವುನು ಮ ಾ್ತತನಮಗನು.

ಮ ಾ್ತತನು ಲೇವಿಯಮಗನು.
30ಲೇವಿಯು ಸಿಮೆ ೕನನಮಗನು.
ಸಿಮೆ ೕನನುಯೂದನಮಗನು.
ಯೂದನು ೕಸೇಫನಮಗನು.
ೕಸೇಫನು ಾವುನಮಗನು.
ಾವುನು ಎಲಿಯಕೀಮನಮಗನು.

31ಎಲಿಯಕೀಮನುಮೆಲೆಯನಮಗನು.
ಮೆಲೆಯನುಮೆನ್ನನ ಮಗನು.
ಮೆನ್ನನು ಮ ಾ್ತಥನಮಗನು.
ಮ ಾ್ತಥನು ಾ ಾನನಮಗನು.
ಾ ಾನನು ಾವೀದನಮಗನು.

32 ಾವೀದನು ಇಷಯನಮಗನು.
ಇಷಯನು ಓಬೇದನಮಗನು.
ಓಬೇದನು ಬೋವಜನಮಗನು.
ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನಮಗನು.
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಸೊ್ಸೕನನಮಗನು.
33ನಹಸೊ್ಸೕನನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನ ಮಗನು.
ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾ್ವನು ಅದಿ್ಮನನಮಗನು.
ಅದಿ್ಮನನು ಅನೈರ್ಯನಮಗನು.
ಅನೈರ್ಯನು ಹೆಸೊ್ರೕನನಮಗನು.
ಹೆಸೊ್ರೕನನು ಪೆರೆಸನಮಗನು.
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ಪೆರೆಸನುಯೂದನಮಗನು.
34ಯೂದನು ಾಕೋಬನಮಗನು.
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನಮಗನು.

ಇ ಾಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಮಗನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೇರಹನಮಗನು.
ತೇರಹನು ನಹೋರನಮಗನು.
35ನಹೋರನು ಸೆರೂಗನಮಗನು.
ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನಮಗನು.
ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನಮಗನು.
ಪೆಲೆಗನು ಎಬರನಮಗನು.
ಎಬರನು ಾಲನಮಗನು.
36 ಾಲನು ಕಯಿನನಮಗನು.
ಕಯಿನನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನಮಗನು.
ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೇಮನಮಗನು.
ಶೇಮನು ನೋಹನಮಗನು.
ನೋಹನು ಾಮೆಕನಮಗನು.
37 ಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನಮಗನು.
ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನಮಗನು.
ಹನೋಕನುಯೆರೆದನಮಗನು.
ಯೆರೆದನುಮಹಲಲೇಲನಮಗನು.
ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿ ಾನನಮಗನು.
38 ಕಯಿ ಾನನು ಎನೋಷನಮಗನು.
ಎನೋಷನು ಸೇಥನಮಗನು.
ಸೇಥನು ಆ ಾಮನಮಗನು.
ಆ ಾಮನು ದೇವರಮಗನು.

4
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೈ ಾನನಿಂ ಾದ ಶೋಧನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:1-11; ಾಕರ್ 1:12-13)

1 ಯೇಸುವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಶೋಧಿಸಿದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ
ಹಸಿವೆ ಾಯಿತು.

3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲಿ್ಲಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗು ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.

4ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ಮನುಷ ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 8:3
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಈ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ. ಾನು ಾರಿಗೆ ಬೇ ಾದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ.
7ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವು ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:13

ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ!” ಎಂದನು.



ಲೂಕ 4:9 1591 ಲೂಕ 4:22

9 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ, ದೇ ಾಲಯದ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು!

10 ‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:1

11 ‘ನಿನ್ನ ಾದವು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲೀತೆಂದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಕೀತರ್ನೆ. 91:12

ಎಂಬು ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,

“ ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು’ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:16
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

13 ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14-15)

14ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿ ಾಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. 15ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.

ಯೇಸು ಸ್ವಂತ ಾಡಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:53-58; ಾಕರ್ 6:1-6)

16ಯೇಸು ಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತ್ಎಂಬಊರಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಾಡಿಕೆಯಪ್ರ ಾರ,ಆತನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದನಿಂತನು. 17ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಓದಲು ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆದು ಈ ಾಗವನು್ನ
ಓದಿದನು:
18 “ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಪಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂತಲೂ
ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುವುದು’ ಎಂತಲೂ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ

19ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ
61:1-2

20 ಈ ಾಗವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಸೇವಕನ ಕೈಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
21ಆಗಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇದೀಗ ಓದಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅವು ನಿಜ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಇಂ ಾದ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಾ ಾಡಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಇವನು ೕಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವಂತೂ ‘ವೈದ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಸಿ ಾಡಿಕೊ’ ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ‘ನೀನು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡು!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
24 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಊರಿನಲಿ್ಲ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ ಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಾವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು. 26ಆದರೆ ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ವಿಧವೆಯರಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಿದೋನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.

27 “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಸಿ ಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದ ಾ ಾನನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
29 ಯೇಸುವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತು್ತ. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30ಆದರೆಯೇಸು
ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
( ಾಕರ್ 1:21-28)

31ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ಎಂಬಊರಿಗೆಹೋದನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದುಯೇಸು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 32 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾ ಾಡಿದನು.

33 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, 34 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ನೀನು ಾರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನು!”
ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 35ಆದರೆಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿ ಾವ ಕೇಡೂ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಯಿತು.

36 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಎಂ ಾ ಾತುಗಳಿವು! ಆತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು, ಅವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 37 ಹೀ ಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:14-17; ಾಕರ್ 1:29-34)

38ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಹೊರಟು ಸೀ ೕನನ*ಮನೆಗೆಹೋದನು. ಸೀ ೕನನಅತೆ್ತ ಬಹಳ
ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
39ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು, ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಜ್ವರಕೆ ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ
ಆಕೆಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದಳು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ

40 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ರೋಗಿಯಮೇಲೂ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 41ಅನೇಕಜನರೊಳಗಿಂದದೆವ್ವಗಳು, “ನೀನುದೇವಕು ಾರ”
ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ, “ ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು”
ಬಲ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಯೇಸುವೇ “ಕಿ್ರಸ್ತ”ನೆಂದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.

* 4:38: ಸೀ ೕನ ಸೀ ೕನನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಪೇತ್ರ.
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ಇತರಊರುಗಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 1:35-39)

42ಮರುದಿನಯೇಸು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಜನರುಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 43ಆದರೆಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಬೇರೆ ಊರುಗಳವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44ಬಳಿಕಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.

5
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:18-22; ಾಕರ್ 1:16-20)

1 ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೇತ್ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 2 ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಯೇಸು
ಸೀ ೕನನ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನು್ನ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕೆ್ಕ ನೂಕಬೇಕೆಂದು
ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4ಉಪದೇಶ ಾಡಿದಮೇಲೆಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ದೋಣಿಯನು್ನ ಆಳ ಾದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿ,
ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಸೀ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ,
ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದನು. 6ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬೀಸಿ ಾಗ,ಅವರ
ಬಲೆಗಳುಹರಿದುಹೋಗುವಷು್ಟಮೀನುಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7ಆಗಅವರು
ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲು ದೋಣಿಗಳೆರಡೂಮುಳುಗುವಂ ಾದವು.

8-9 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಾಯಿತು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನಂತೂ ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ “ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು, ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದನು.
10 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಸೀ ೕನನ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.)
ಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿಯದೆ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ದುಡಿಯುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:1-4; ಾಕರ್ 1:40-45)

12 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬ್ಬನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು. ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 14 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಹೇಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ
ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿರುವುದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಆದರೆಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬತು.
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15 ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 16 ಯೇಸು ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:1-8; ಾಕರ್ 2:1-12)

17 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹ
ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಲೂ ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ.
18ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೆಲವುಮಂದಿಗಂಡಸರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯ
ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಈ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಆ ರೋಗಿಗೆ, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಯೆಹೂದ್ಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾರು? ಈತನು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲನು”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ೕಚಿಸಿದರು.

22ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ರೀತಿ ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ?
23 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ ಹೇಳುವುದೋ?
ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆ’ ಎನು್ನವುದೋ? 24 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ* ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಏಳು! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಜನರು ಮುಂದೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದರು
ಮತು್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, “ಈ ದಿನ ಾವು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು!”
ಎಂದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:9-13; ಾಕರ್ 2:13-17)

27 ಬಳಿಕ, ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಲೇವಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28ಲೇವಿಯು ಎದು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

29ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯುಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಜನರು ಸಹಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 30ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸುಂಕದವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಏಕೆಊಟ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸಿದರು.

31ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದುಆರೋಗ ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ, ಾಯಿಲೆಯವರಿಗಷೆ್ಟ. 32ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಾನು
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದವನು!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉತ್ತರ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:14-17; ಾಕರ್ 2:18-22)

* 5:24: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಯೇಸು. ಾನಿಯೇಲ 7:13-14ರಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನಿಗೆ ಈ
ಹೆಸರು ಕೊಡ ಾಗಿದೆ.
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33 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದರೋ ಾ ಾಗಲೂ

ತಿಂದುಕುಡಿಯುವುದರಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ನೀವು

ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಸ
ಅಂಗಿಯಿಂದಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾರೂ ಹರಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಾಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ,ಹೊಸಅಂಗಿಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯ ಬಟೆ್ಟಯು ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೋಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
37 ಅಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವೂ
ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ, ಚೀಲಗಳೂ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ. 38 ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 39ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು
ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಳೆಯ ಾ್ರ ಾರಸವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ.”

6
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯನು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:1-8; ಾಕರ್ 2:23-28)

1ಒಂ ಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿ ಾಳನು್ನ ತಿಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು, “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನು ಏನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ದೇವರಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು. ತನ್ನ ತೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ. ಾಜಕರು ಾತ್ರವೇ ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, 5 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:9-14; ಾಕರ್ 3:1-6)

6ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಬಲಗೈ
ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. 7 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ
ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬಹುದೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ಕೈಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು ನಿಂತನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದು ಸರಿ? ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೊ್ನೕ? ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ? ಅಥ ಾ ಾಶ ಾಡುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10ಯೇಸುಸುತ್ತಲೂನಿಂತಿದ್ದಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ,ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆತೋರಿಸು”
ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 11ಫರಿ ಾಯರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ ಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು
ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಸಂಚು ಾಡಿದರು.
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ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
(ಮ ಾ್ತಯ 10:1-4; ಾಕರ್ 3:13-19)

12ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಿಗೆ, “ಅ ಸ್ತಲರು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:

14ಸೀ ೕನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಾಕೋಬ

ಮತು್ತ ೕ ಾನ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ,
15ಮ ಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಾಕೋಬ (ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ)

ಮತು್ತ ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ* ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ ೕನ,
16ಯೂದ ( ಾಕೋಬನಮಗ)
ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತಯೂದ (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವನು ಇವನೇ.)
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 4:23-25; 5:1-12)

17ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಸಮತಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿತು್ತ. ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ
ಜನಸಮೂಹವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು್ತ. 18 ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನಿಂದ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು
ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 19 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಂದ
ಶಕಿ್ತಯು ಹರಿದುಬಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ!

20ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಬಡವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ.

21ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.

ಅಳುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ಆನಂದದಿಂದ ನೀವು ನಗುವಿರಿ.

22 “ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ,
ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದರೆ, ಅವ ಾನ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು. ಈ ಜನರು
ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾಡಿದರು.

24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಸುಖಕರ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

* 6:15: ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ,ಉಗ್ರ ಾಮಿ. ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜಕೀಯಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
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25ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿರುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.

ನಗುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿಮತು್ತ ಅಳುವಿರಿ.

26 “ಜನರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ
ಪಿತೃಗಳು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:38-48; 7:12)

27 “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 28 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀನೈಸುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಿ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ. 31ನಿಮಗೆಬೇರೆಜನರುಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಸೆಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.

32 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ!
ತಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ! 33 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೇ
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆಯೇ
ಾಡು ಾ್ತರೆ! 34 ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಲಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಲಕೊಟು್ಟ ಮತೆ್ತ
ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿಮರಳಿ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ!

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಾಲ ಕೊಡು ಾಗ ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿರುವುದು. ನೀವು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು
ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:1-5)

37 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಆಗುವುದು. 38 ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ದೊರೆಯುವುದು. ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದುಮಿ, ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ ಹೊರಚೆಲು್ಲವಂತೆ ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ ಾಕುವರು.
ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆದುಕೊಡುವರು.”

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ
ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು. 40ಶಿಷ ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತಮೇಲಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಶಿಷ ್ಯನುಪೂಣರ್ ಕಲಿ ಾಗ ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗುವನು.

41 “ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ನೀನು
ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಣಿಸದು! ನೀನು
ಕಪಟಿ.† ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
† 6:42: ಕಪಟಿ ಒಳೆ್ಳಯವನಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತ.
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ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಫಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:17-20; 12:34-35)

43 “ಒಳೆ್ಳಯಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 44 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸ ಾಗುವುದು. ಜನರು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
45 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವು
ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ
ಕೆಟ್ಟವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು.
ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಜನರು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:24-27)

46 “ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಮೀ, ಾ್ವಮೀ, ಎಂದು ಕರೆದು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಡಿಸದೆ ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆಬಂದು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,ಅವುಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನುಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿರುವನು. 48ಅವನು ಆಳ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ, ಬಲ ಾದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಹವುಏರಿಬಂದು ಆಮನೆಗೆಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂಆಮನೆಯನು್ನ ಕದಲಿಸ ಾರದು;ಏಕೆಂದರೆ
ಆಮನೆಯು ಬಲ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

49 “ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಅಸಿ್ತ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದಮೇಲೆಮನೆ ಕಟಿ್ಟದಮನುಷ ್ಯನಂತಿರುವನು. ಪ್ರ ಾಹ ಬಂ ಾಗ,ಮನೆಯು ಬೇಗನೆ
ಕುಸಿದುಹೋಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ.”

7
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸೇವಕ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ೕ ಾನ 4:43-54)

1ಯೇಸುವುಜನರಿಗೆಈಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿಮುಗಿಸಿದನಂತರ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆಹೋದನು. 2ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ* ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪಿ್ರಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
3ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 4ಆ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಅವನು ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ತೆ ಹೊರಟನು. ಯೇಸು ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 7 ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ೕಗ ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು, ನನ್ನ
ಆಳು ಗುಣಹೊಂದುವನು. 8 ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ,ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ
ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ನಂಬಿಕೆಯಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು.

10ಆಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರುಯೇಸುವಿನಬಳಿಯಿಂದಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋ ಾಗ,ಆಸೇವಕನಿಗೆ
ಆಗಲೇ ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ಸತ್ತವನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ

* 7:2: ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ರೋಮ್ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ.
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11 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಯೇಸು
ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು. ವಿಧವೆ ಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಕೆ ಡನೆ ಇದ್ದರು. 13 ಪ್ರಭುವು
(ಯೇಸು) ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರುಕಗೊಂಡು, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 14 ಶವದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನಿಗೆ, “ ೌವನಸ್ಥನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 15 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ, “ಒಬ್ಬ ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿ ಾದ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ೕ ಾನನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:2-19)

18 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರುಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 19 “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಾಯಬೇಕೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

20ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆಬಂದು, “ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ‘ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ
ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಾಯಬೇಕೋ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೋಗಿ ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ, ಕುಂಟರು ಾಲನು್ನ ಪಡೆದು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದು ಾ್ತರೆ. ಕಿವುಡರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 23 ಸಂಶಯಪಡದೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ
ಧನ್ಯನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

24 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ೕ ಾನನ ಕುರಿತು ಹೇಳತೊಡಗಿ,
“ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ?
25 ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ?
ಇಲ್ಲ. ನಯ ಾದ ಮತು್ತ ಚಂದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
26 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ? ೌದು. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

27 ‘ಇಗೋ! ಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ† ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು’ ಮ ಾಕಿ 3:1

† 7:27: ದೂತನನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಂದೇಶಕನನು್ನ.”
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ಎಂದು ೕ ಾನನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ. 28ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ೕ ಾನನೇ
ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕನಿಷ್ಠನು ಸಹ
ಅವನಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೇ ಸರಿ” ಎಂದನು.

29 ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು‡ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
31 “ಈ ಾಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಾನು ಅವರನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?

ಅವರು ಾರನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ? 32ಈ ಾಲದ ಜನರು ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೋಲು ಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು,

‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾದ್ಯ ಾರಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ಾವು ದುಃಖದ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 33 ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರರಂತೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

34ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ, ಕುಡುಕ! ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು
ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರೇ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು!’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35 ಆದರೆ ಾನವು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ
ತನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಸಿ ೕನನು
36ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು

ಅವನಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
37 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಭರಣಿಯಲಿ್ಲ§ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. 38 ಆಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಅಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ
ಅನೇಕಸಲ ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಪರಿಮಳತೈಲವನು ಹಚಿ್ಚದಳು.

39ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೇಸು
ಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನನು್ನ ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಪಿಷ್ಠಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

40ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ಸಿ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆಒಂದುವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದನು.
ಸಿ ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಹೇಳು!” ಎಂದನು.
41 ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಾಹು ಾರನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ** ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಐವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 42ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲ ತೀರಿಸಲು
‡ 7:30: ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. § 7:37: ಭರಣಿಮೂಲತಃ, “ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆಯಭರಣಿ.” ** 7:41: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳುಒಂದು
ಾಣ್ಯ. ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ನರ ಒಂದು “ದೆನರಿಯಸ್.” ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ದೊರಕುವ ಸ ಾಸರಿ ಸಂಬಳ ಇ ಾಗಿತು್ತ.
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ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಾಹು ಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಹು ಾರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
43ಸಿ ೕನನು, “ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸುಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನುಸರಿ ಾಗಿಹೇಳಿದೆ”ಎಂದನು. 44ಬಳಿಕಯೇಸುಸಿ್ತ ್ರೕಯಕಡೆಗೆನೋಡಿ

ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿನಗೆ ಾಣುತಿ್ತರುವಳೇ? ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನ
ಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಈಕೆ ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು. 45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ
ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ! 46 ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಾದರೋ
ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. 47 ಈಕೆಯ ಅನೇಕ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಕೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿದಳು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ
ಹೊಂದುವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ್ರೕತಿಯನೆ್ನೕ ತೋರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48ಬಳಿಕಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ?
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
50ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು

1 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತು್ತ ಊರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದವರೂ ದೆವ್ವಗಳ ಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಂಬ ಊರಿನವಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಜನ (ಹೆರೋದನ ಸ ಾಯಕ) ಹೆಂಡತಿ ಾದ ೕ ಾನಳು,
ಸುಸನ್ನಳು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:1-17; ಾಕರ್ 4:1-12)

4 ಅನೇಕ ಜನರು ಊರೂರುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ
ಾಮ್ಯ ಹೇಳಿದನು:
5 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಬೀಜ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

6 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆಯತೊಡಗಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ
ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಳೆತರೂ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಬೀಜಗಳು
ಳೆತು ಬೆಳೆದು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.”
ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
10 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ,
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‘ಅವರು ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’ ಯೆ ಾಯ 6:9

ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತುಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 13:18-23; ಾಕರ್ 4:13-20)

11 “ಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ: ಬೀಜವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ. 12 ಾ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು?
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೆಲವರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಆ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರುಆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದ ಾರರು.

13 ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳ ಾದ ಬೇರುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರವೇ
ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ತೊಂದರೆಯೇ ಾದರೂ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ
ದೂರ ಸರಿಯು ಾ್ತರೆ.

14 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೂ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಗೂ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಅವರು ಅವ ಾಶಕೊಡುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಬೆಳೆಯ ಾರರು; ಎಂದಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರರು. 15 ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವ
ಜನರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವನು್ನ ನೀಡುವರು.

ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
( ಾಕರ್ 4:21-25)

16 “ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಒಳ ಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ
ಬಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ದೀಪವನು್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತನೆ. 17ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಬಯಲಿಗೆ ಾರದ ಾವ
ಗುಟೂ್ಟ ಇಲ್ಲ. 18ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡು ಾಗ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮ ಾ್ತಯ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35)

19 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಜನರು ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು, 20“ನಿನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರುಹೊರಗೆನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರುನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

21ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ಾಯಿಮತು್ತ ನನ್ನ
ತಮ್ಮಂದಿರು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಕಂಡರು
(ಮ ಾ್ತಯ 8:23-27; ಾಕರ್ 4:35-41)

22ಒಂದು ದಿನಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾವು ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಹೊರಟರು. 23ಅವರು ಸರೋವರದಮೇಲೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಯೇಸುವಿಗೆ ನಿದೆ್ದ ಹತಿ್ತತು.
ಇತ್ತ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿ ಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬತೊಡಗಿತು.
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾದರು. 24 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ! ಗುರುವೇ! ಾವುಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.



ಲೂಕ 8:25 1603 ಲೂಕ 8:39

ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ಎದು್ದ, ಆ ಾಳಿಗೂ ತೆರೆಗಳಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಂತಿತು ಮತು್ತ
ಸರೋವರ ಾಂತ ಾಯಿತು. 25ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. “ಈತನು ಾರಿರಬಹುದು? ಈತನು ಾಳಿಗೂ

ನೀರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವುವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:28-34; ಾಕರ್ 5:1-20)

26 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸರೋವರವನು್ನ ಾಟಿ, ಗೆರೆಸೇನರ ಾಡಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 27 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಈಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
28-29 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿ

ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನೊಳಗಿದ್ದ
ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ,
“ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ, ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನಿ್ನಂದ
ನಿನಗೇ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ? ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

30 “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಯೇಸು ಕೇಳಿದನು.
“ದಂಡು” ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. (ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳು

ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.) 31 ತಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೋಗಲು ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆಗ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪುಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು.

34 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 35 ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದರು. ಆಮನುಷ ್ಯನುಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ದೆವ್ವಗಳು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದವು.
ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 36 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು
ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಘಟನೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. 37 ಜನರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 38 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿದ್ದವನು, “ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು,”ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
39ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಡಿದಉಪ ಾರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ

ಊರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೀವ ಾನಮತು್ತ ಾಯಿಲೆಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 9:18-26; ಾಕರ್ 5:21-43)
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40ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 42ಅವನಿಗೆಒಬ್ಬಳೇಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆಹನೆರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಆಕೆಯು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.
ಯೇಸುವು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 43ಹನೆ್ನರಡು

ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಖಚುರ್
ಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಾವ ವೈದ್ಯನಿಗೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು

ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ
ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 45ಆಗಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಪೇತ್ರನು, “ಗುರುವೇ, ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರು ಮೇಲೆ

ಬೀಳು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.
46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು! ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟದು್ದ ನನಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47ಇನು್ನ ಾನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಡುಗು ಾ್ತ ಆತನಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾನು ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣವೇ ತನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. 48ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು. ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

49ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರದಅಧಿ ಾರಿಯ ( ಾಯಿರನ)ಮನೆಯಿಂದಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು! ಈಗ ಬೋಧಕನಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ) ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಯಿರನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಂಬಿಕೆ ಂದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ಗುಣ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

51 ಯೇಸು ಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೆ ಾರೂ ಒಳಗೆ
ಬರಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಸತು್ತಹೋದ ಆ ಾಲಕಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

53 ಆಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸತು್ತಹೋದಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 54 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಮಗು, ಎದೆ್ದೕಳು!” ಎಂದನು.
55ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 56 ಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಬೆರ ಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದುಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:5-15; ಾಕರ್ 6:7-13)

1ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಊರುಗೋಲ ಾ್ನಗಲಿ ಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ
ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4 ನೀವು
ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂ ಾಗ, ಆಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ.
5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ ಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು.”
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6 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರಟು ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು
ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆರೋದನಿ ಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:1-12; ಾಕರ್ 6:14-29)

7 ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಹೆರೋದನು ಕೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ,
“ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನೇ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 8ಇನು್ನ ಕೆಲವರು,
“ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಹೆರೋದನು, “ ಾನು
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾರು?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.

ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆಊಟ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ೕ ಾನ 6:1-14)

10 ಅ ಸ್ತಲರು ಸು ಾ ಾರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಾವು ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
11ಆದರೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು; ಾಯಿಲೆಯಜನರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು.

12ಅಂದು ಾಯಂ ಾಲ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೂ

ಊರುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ನಿದಿ್ರಸಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13ಆದರೆಯೇಸು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಾವೇ ಹೋಗಿ ಈ

ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 14 (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.)
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಸು ಾರು ಐವತೆವತು್ತ ಜನರಂತೆ ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ”ಅಂದನು.
15 ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರು ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 16 ಆಗ

ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾದರು. ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಾರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
(ಮ ಾ್ತಯ 16:13-19; ಾಕರ್ 8:27-29)

18 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು,
‘ಎಲೀಯ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ‘ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20ಆಗಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
21ಈವಿಷಯವನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದುಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 16:21-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಆತನು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ
ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬಯಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
(ತನ ಾಗುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ. 24 ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥ ಾ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು? 26 ಾವ ಾದರೂ
ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ, ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು ಾವು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ, ಎಲೀಯಮತು್ತ ಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 17:1-8; ಾಕರ್ 9:2-8)

28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸು ಾರು ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದನು.
29 ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆತನ ಮುಖವು ರೂ ಾಂತರ ಾಯಿತು. ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ
ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿದವು. 30 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ. 31 ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ ಆತನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ಇತರರು ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಂಡರು.
33 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಪೇತ್ರನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲಿ್ಲ ಾವುಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನಗೊಂದು, ೕಶೆಗೊಂದು
ಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. (ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾನುಏನುಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.)

34 ಪೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿತು. ಆಗ
ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನನಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 35 ೕಡದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನು ನನ್ನ
ಮಗನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು.

36 ಆ ಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡರು. ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ, ೕ ಾನರು
ಾವು ಕಂಡಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:14-18; ಾಕರ್ 9:14-27)

37 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದರು. ಜನರ
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು,
“ಉಪದೇಶಕನೇ, ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನೋಡು. ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು.
39 ದೆವ್ವ ಂದು ನನ್ನ ಮಗನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಾಯಿಂದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಜಜ್ಜದ ಹೊರತು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

40 ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.



ಲೂಕ 9:41 1607 ಲೂಕ 9:56

41ಆಗಯೇಸು, “ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟಸಂ ಾನವೇ, ಇನೆಷು್ಟ ಾಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಇರಲಿ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿ, ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”ಅಂದನು.

42 ಆ ಹುಡುಗನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 43ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 17:22-23; ಾಕರ್ 9:30-32)
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು

ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 44 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಇದನು್ನ
ಮರೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45ಆದರೆಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೂ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನನು್ನ
ಕೇಳುವದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:1-5; ಾಕರ್ 9:33-37)

46 ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಾದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 47 ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 48 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ
(ದೇವರನು್ನ) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ದೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನಿಮ್ಮವನೇ
( ಾಕರ್ 9:38-40)

49 ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸಕೂಡದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು
ನಿಮ್ಮವನೇ” ಎಂದನು.

ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣ
51 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಹತಿ್ತರ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 52ಯೇಸು ಕೆಲವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲುಅವರು ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 53ಆದರೆಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. 54 ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬಮತು್ತ ೕ ಾನ ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾವು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿ ೕ!”* ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
55 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿದನು.† 56 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು

ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

* 9:54: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 54ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಎಲೀಯನು ಾಡಿದಂತೆ.” † 9:55: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 55
ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಂ ಾ ಸ್ವ ಾವಿಗಳೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು. 56ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ
ಾನವರ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ, ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.”
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ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:19-22)

57ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

58 ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪ ಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆ
ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

59ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡಲು

ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
60ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ ಾಡಲಿ! ನೀನು ಹೋಗಿ

ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
61ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ದಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
62ಯೇಸು, “ನೇಗಿಲಿನಮೇಲೆ ಕೈಯನು್ನ ಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕವನಲ್ಲ”

ಅಂದನು.

10
ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ

1ಇ ಾದನಂತರ,ಯೇಸು ಇನೂ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು*ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಾರರು ಕೆಲವರೇ. ದೇವರೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ)
ಯಜ ಾನನು. ಬೆಳೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 “ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಕೈಚೀಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಾದರ ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಬೇಡಿ. 5 ನೀವು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

6ಆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಂತಸ್ವ ಾವದಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಅವನು
ಾಂತಸ್ವ ಾವದವ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀ ಾರ್ದ ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಡುವುದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸ ಾರನು ಸಂಬಳಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

8 “ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೊಡುವ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. 9 ಅಲಿ್ಲಯ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರ
ಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ!’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.
10 “ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ

ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 11 ‘ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

12 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಲಿ್ಲ ಆಜನರ ಗತಿಯುಸೊದೋಮಿನ†ಜನರಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:20-24)

* 10:1: ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. † 10:12: ಸೊದೋಮ್ ಬಹಳ
ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾಸಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ. ದೇವರು ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದರಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
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13 “ಕೊ ಾಜಿನೇ, ಬೆ ಾ್ಸಯಿದವೇ,‡ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನು ಅನೇಕ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ ಬಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

14 ಆದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ,§ ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿ ೕ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ!
16 “ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸದವನು

ನನ್ನನೆ್ನೕ ಅಂಗಿಕರಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರು)
ನಿ ಾಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೈ ಾನನ ಬೀಳುವಿಕೆ
17ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನು ಮಿಂಚಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. 19 ಕೇಳಿರಿ! ಾವುಗಳ ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ (ಸೈ ಾನ) ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ೌದು, ದೆವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಅಧಿ ಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ”ಅಂದನು.

ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 11:25-27; 13:16-17)

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
“ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ
ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟ ಾಡಿದೆ. ೌದು, ತಂದೆಯೇ, ಅದೇ ನಿನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

22 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಮಗನು ಾರೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ಾರೆಂಬುದು ಮಗನಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವರು ಾತ್ರ ತಂದೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
23ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರವಿದ್ದರು. ಯೇಸು

ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು! 24 ಅನೇಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಅರಸರೂಈಗನೀವುನೋಡುತಿ್ತರುವಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಮತು್ತಈಗನೀವುಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಯರ್ದವನ ಾಮ್ಯ
25 ಆಗ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಎದು್ದನಿಂತು, “ಬೋಧಕನೇ, ಾನು

ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
26ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

‡ 10:13: ಕೊ ಾಜಿನ್,ಬೆ ಾ್ಸಯಿದಗಲಿ ಾಯಸರೋವರದಬಳಿಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಿದನು. § 10:15:
ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಒಂದುಊರು. ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
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27ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದದೇವರನು್ನಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ,ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದ,
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಮತು್ತ ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’✡ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಾಗೆಯೇ ಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ
ದೊರೆಯುವುದು”ಅಂದನು.

29ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇ ಾದ ನೆರೆಯವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಳಿದು
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವು ದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದರು. ಅವನು ಮೇಲೇಳ ಾರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ದರೋಡೆ ಾರರು ಅವನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವನು ಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

31 “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಜಕನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
32 ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಅದೇ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ಲೇವಿಯು
ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

33 “ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸ ಾಯರ್ದವನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು
ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮರುಕಗೊಂಡನು.

34 ಸ ಾಯರ್ದವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಾಯಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ಹಚಿ್ಚ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಸ ಾಯರ್ದವನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಛತ್ರಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಿದನು. 35ಮರುದಿನ, ಸ ಾಯರ್ದವನು ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆ ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾಯಗೊಂಡ ಇವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡು. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಖಚಾರ್ದರೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

36 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ( ಾಜಕ, ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದವನು) ಾವನು
ದರೋಡೆ ಾರರಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ** ಾಗೆಯೇ ಾಡು!” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಾಥರ್ಳು

38ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಾಥರ್ಳೆಂಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಳು. 39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಮರಿಯಳು
ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ಾಥರ್ಳು ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 40ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಲಸವಿದು್ದದರಿಂದ
ಾಥರ್ಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಮನೆಯ

ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೇ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ? ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು?” ಎಂದಳು.

41 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾ ಾರ್, ಾ ಾರ್, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗಿರುವೆ. 42 ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಮರಿಯಳು ಾಡಿದ ಆಯೆ್ಕ ಸರಿ ಾದದು್ದ.
ಆಕೆಯಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 6:5. ✡ 10:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18. ** 10:37: ನೆರೆಯವರಿಗೆ
ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸ ಾಯದಅಗತ್ಯವಿರುವವರು.
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11
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

(ಮ ಾ್ತಯ 6:9-15)
1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ,

ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿ ಾನವನು್ನ ಕಲಿಸಿದಂತೆ,
ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿ ಾನವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡು” ಎಂದನು.

2ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:

‘ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾ ಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
3ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
4ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ

ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡ.’ ”

ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 7:7-11)

5-6 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ಾತಿ್ರ ಬಹಳ ತಡ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಲು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಅವನಿಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 7ಮನೆ ಳಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು,
‘ಹೊರಟುಹೋಗು! ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ! ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದೆ! ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಮಲಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡ ಾರೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8ಕೇವಲ ಸೆ್ನೕಹ ಂದೇ
ಅವನನು್ನ ಏಳಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನು
ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. 9ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು. 10 ೌದು,
ಎಡಬಿಡದೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಎಡಬಿಡದೆ ಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
ಒಬ್ಬನು ಎಡಬಿಡದೆ ತಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು
ತಂದೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ!
ನೀವು ಮೀನನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಚೇಳನು್ನ
ಕೊಡುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 13 ನೀವು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27)

14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಕದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆಬಂ ಾಗಅವನು ಾ ಾಡಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡಜನರು ಬೆರ ಾದರು. 15ಆದರೆ ಕೆಲವರು,
“ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಇತರ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಒಡೆದುಹೋದ ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡುವ ಾಜ್ಯವು ಾಶ ಾಗುವುದು.



ಲೂಕ 11:18 1612 ಲೂಕ 11:32

ಭೇದ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. 18 ಅಂತೆಯೇ, ಸೈ ಾನನು ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ ಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರಬಲದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾ ಾಗಿದೆ.

21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಮನೆ ಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. 22ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ದಲನೆಯ ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಬಳಿಕ
ಆಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಆಮನುಷ ್ಯನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಾಡುವನು.

23 “ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು
ಚದರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬರಿ ಾದ ಹೃದಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 12:43-45)

24 “ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ ಾನು
ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೆ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 25ಅದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂ ಾಗ, ಆ ಮನೆಯನು್ನ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಾಣುತ್ತದೆ. 26 ಆಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ
ದೆವ್ವಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಜ ಾದ ಾಗ ್ಯವಂತರು

27ಯೇಸುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ,ಅಲಿ್ಲ,ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತು್ತ
ೕಷಿಸಿದ ಾಯಿ ಾಗ್ಯವಂತಳೇ ಸರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
28 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು!”

ಎಂದನು.
ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು!
(ಮ ಾ್ತಯ 12:38-42; ಾಕರ್ 8:12)

29ಜನರ ಗುಂಪುದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರಲುಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಸಂತತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ ಸರಿ! ಇದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆನು್ನತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೕನನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ೕನನು ಒಂದು
ಸೂಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಲದ ಜನರಿಗೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

31 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು
ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಬಹುದೂರದಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಳು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!

32 “ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿ
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 5:15; 6:22-23)

33 “ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಾತೆ್ರ ಳ ಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ ಅಡಗಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಲೆಂದು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರೆ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪೂಣರ್ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು! ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕು
ಕತ್ತ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47)

37 ಯೇಸು ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿ ಾಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
38 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 39 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನೀವು
ಾತೆ್ರಯಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲಿನಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆನಿಮ್ಮಒಳ ಾಗವು ೕಸದಿಂದಲೂ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. 40ನೀವುಬುದಿ್ಧಹೀನರು! ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನೇ (ದೇವರು)
ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ
ಾನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವುಪೂಣರ್ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
42 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ

ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಮರುಗ, ಸ ಾಪು ಮುಂ ಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೋರಿಸುವುದನೂ್ನ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ ಾರದು.
43 “ಫರಿ ಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಪೀಠಗಳನೂ್ನ
ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವವನೂ್ನ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44ನೀವುಮರೆ ಾಗಿರುವಸ ಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.

ಜನರು ಸ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆಅವುಗಳಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.”
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನಿಗೆಯೇಸು ನೀಡಿದಉತ್ತರ

45 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಫರಿ ಾಯರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಜನರುಅನುಸರಿಸ ಾಗದ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.* ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಲವಂತ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ

ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋರಿಗಳನು್ನ† ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ! 48 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ನೀವು
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾಗಿ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ! 49 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ ಾನವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಮತು್ತ
ಅ ಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.’

50 “ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಹತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾವಿಗೆ ಈ ಾಲದ ಜನ ಾದ ನೀವು
ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. 51 ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ

* 11:46: ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ … ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಾಗದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”
† 11:47: ಗೋರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದ ಪ್ರಮುಖರ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು.
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ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಜಕರೀಯನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ನಡುವೆ
ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ೌದು,ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆಗಳಿ ಾಗಿ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು.

52 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕಲಿಯಲು
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ನೀವು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ
ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53ಯೇಸುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟಾಗಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರುಆತನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆತನಿಂದ ಉತ್ತರ
ಹೇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 54 ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ, ಆತನು
ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಹೇಳುವಂತೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಫರಿ ಾಯರಂ ಾಗಬೇಡಿ

1 ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೂಕು ಾ್ತ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ
ದಲು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 2 ಮರೆ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬಯ ಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 3 ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ (ಗುಪ್ತ ಾಗಿ) ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ (ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ)
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು. ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ವಿಷಯಗಳು, ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಭಯಪಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:28-31)

4ಬಳಿಕಯೇಸು ಜನರಿಗೆಹೀಗೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಷೆ್ಟೕ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೇನೂ ಾಡಲು ಅವರಿಂ ಾಗದು.
5 ನೀವು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ನರಕಕೆ್ಕ ಾಕಲು ಅಧಿ ಾರವು ಾ್ಳತನಿಗಷೆ್ಟೕ
(ದೇವರಿಗೆ). ೌದು, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕು.

6 “ಐದು ಗುಬಿ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ೌದು,ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳಿವೆಎಂಬುದು ಸಹದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“ ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವ ಾದರೂಬೇರೆಯವರಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ* ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು. 9 ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಾನು ಸಹ ದೇವದೂತರ

ಮುಂದೆ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.
10 “ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ

ದೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
11 “ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ

ಎಳೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿ. 12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹೇಳಬೇ ಾದುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.”

ಾ್ವಥರ್ತೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
13 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದೀಗ ಸತು್ತಹೋದನು. ನಮ್ಮ

ತಂದೆಯಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 12:8: ಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” (ಯೇಸು).
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14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವವನು ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾರು ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಾವ ವಿಧ ಾದ ಾ್ವಥರ್ಕೂ್ಕ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷೆ್ಟೕ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು” ಎಂದನು.

16 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಜಮೀನಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಅವನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆ ಆಯಿತು. 17 ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು,
‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18 “ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು! ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ತುಂಬಿಸಿಡುವೆನು.’ 19 ಆ ಬಳಿಕ ಾನು ‘ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ, ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ, ಸಂತೋಷಪಡು! ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು.

20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ! ಈ ಾತಿ್ರ ನೀನು ಾಯುವೆ! ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನು
ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಗತಿ ಏ ಾಗುವುದು? ಅವು ಾರ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 “ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿ ಇದೇ. ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಲ್ಲ.”

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 6:25-34; 19-21)

22ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.
23 ಆ ಾರಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರಣ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ದೇಹ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
24 ಪ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಆ ಾರವನು್ನ
ಮನೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಣಜಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ನೀವು ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳಿ ಾಗಿ ಎಷೆ್ಟೕ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ
ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷೆ ್ಯೕನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಚಿಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ,
ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ?

27 “ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ ಾಗಿ
ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನು ತನ್ನ ಸಕಲ ವೈಭವದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದಗಲೂಈಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ ಸುಂದರ ಾದಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 28ದೇವರುಬಯಲಿನ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗೆ ಉಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹು ಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತಿ್ತದು್ದ ಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿ!

29 “ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ
ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳಅವಶ್ಯಕತೆನಿಮಗೂಇದೆಎಂಬುದುನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ (ದೇವರು)ತಿಳಿದಿದೆ. 31ನೀವುದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ದಲನೆ ಾ್ರ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

ಹಣದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿ
32 “ಚಿಕ್ಕ ಮಂದೆಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಯಸಿ ಾ್ದನೆ.

33 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ
ಐಶ್ವಯರ್ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲಯ ಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಳ್ಳರು ಕದಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು
ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರ ಎಲಿ್ಲದೆ ೕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂಇರುತ್ತದೆ.
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ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:42-44)

35“ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡುಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳುಉರಿಯುತಿ್ತರಲಿ. 36ಮದುವೆಯ
ಔತಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿಬರುವ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕರಂತಿರಿ.
ಯಜ ಾನನುಬಂದು ಾಗಿಲನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಾಗಸೇವಕರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತರೆ. 37ಆಸೇವಕರೇಧನ್ಯರು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಯಜ ಾನನು ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಆಗಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಸೇವಕರಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 38 ಆ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿ ಾಗಿ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಅಥ ಾ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ
ಯಜ ಾನನು ಬಂದು, ಇನೂ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಅವರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.

39 “ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ: ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು ಬಿಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! 40ಅಂತೆಯೇ, ನೀವೂಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ! ನೀವುನಿರೀ ಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವನು!”
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಆಳು ಾರು?

41 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ ನಮ ಾಗಿ ೕ ಅಥ ಾ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿ ಾಗಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

42ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆಂದನು: “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಆಳು ಾರು? ಾಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯವನು್ನ ಅಳೆದುಕೊಟು್ಟ, ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯಜ ಾನನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ. 43 ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಯಜ ಾನನು ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು. 44 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

45 “ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಏ ಾಗುವುದು? ಆ ಸೇವಕನು ಯಜ ಾನನ ಇತರ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತಿಂದುಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ತೊಡಗುವನು. 46ಬಳಿಕ ಅವನು ನಿರೀ ಸಿಲ್ಲದ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ದಬು್ಬವನು.

47 “ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ತನಿ್ನಂದ ಏನು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು! 48 ಆದರೆ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದು? ಇವನು ಸಹ ದಂಡನೆಗೆ ಅಹರ್ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಾಡದೆಹೋದ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು.
ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆದವನಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು. ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆದವನಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಿರೀ ಸ ಾಗುವುದು.”
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:34-36)

49ಯೇಸು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಾಕಲು ಬಂದೆನು!
ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ! 50 ಾನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವ ತನಕ ಾನು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 51 ಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಭೇದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಬಂದೆನು! 52 ಇಂದಿನಿಂದ, ಐದು ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಭೇದ
ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವರು ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗುವರು.
53ತಂದೆಗೂಮಗನಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
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ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು,

ಾಯಿಗೂಮಗಳಿಗೂ ಭೇದಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗಳು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.

ಅತೆ್ತಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಭೇದವಿರುವುದು.
ಸೊಸೆಯು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು,
ಅತೆ್ತಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವಳು.”
ಾಲ ಾನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ

(ಮ ಾ್ತಯ 16:2-3)
54 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ ೕಡವು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ

ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ‘ಇಂದು ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂದು ಮಳೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
55 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿ ಾಗ, ‘ಈ ದಿನ ತುಂ ಾ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಅಂತೆಯೇ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು. 56 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ಹ ಾ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:25-26)

57 “ನೀವೇ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಾಡ ಾರದೇಕೆ? 58 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವೆ ಹೂಡಲು
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸುವನು. 59ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊನೆಯಪೈಸದವರೆಗೆ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!”

13
ಹೃದಯಪರಿವತರ್ನೆ

1 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಪಿ ಾತನು* ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದೊಡನೆ
ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಬೆರಸಿದ್ದನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೊಲೆಗೀ ಾದವರು
ಗಲಿ ಾಯದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಇಲ್ಲ! ಅವರು
ಅಂತಹ ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ! 4 ಸಿಲೊ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿ ಾ್ದಗ,
ಸತು್ತಹೋದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಅವರು ಅಂತಹ
ಾಪಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಅವರಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದಮರ

6ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ
ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಆ ಮರ ಹಣು್ಣ ಫಲಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ
ತೋಟ ಾರನನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಮರವು ಹಣು್ಣ ಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು!

* 13:1: ಪಿ ಾತನು ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು. ಜುದೇಯವನು್ನ ಕಿ್ರ.ಶ. 26ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ರೋಮಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ.
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ಇದು ಭೂಮಿಯ ಾರವನೆ್ನೕಕೆ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು,
‘ಯಜ ಾನನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಾಳಿಕೊ. ಅದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಗೊಬ್ಬರವನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9ಆಗ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಈ ಮರ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಇದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.”

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ
10 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 11 ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ವದಿಂ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಡು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡಿತು್ತ. ನೆಟ್ಟಗೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ
ಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ
ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತ ಾದಳು. ಆಕೆ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದಳು.

14ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ,
“ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಪಶುಗಳನು್ನ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಕರೆದೊಯು್ಯತೀರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ!
16 ಾನು ಾಸಿ ಾಡಿದ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದರೋ ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಸೈ ಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹದಿನೆಂಟು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಆತನನು್ನ

ಟೀಕಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾಚಿಕೆ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ?
(ಮ ಾ್ತಯ 13:31-33; ಾಕರ್ 4:30-32)

18 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ? ಅದನು್ನ ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಲಿಸಲಿ? 19ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಈ ಬೀಜವನು್ನ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಪ ಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು,
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರ ಂದರಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯಂತಿದೆ.
ಆ ಹುಳಿಯು ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.”

ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲು
(ಮ ಾ್ತಯ 7:13-14; 21-23)

22ಯೇಸು ಪ್ರತಿ ಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 23 ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಎಷು್ಟ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡುವರು?
ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, 24 “ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿ ಾದ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ!

ಅನೇಕ ಜನರುಅದರಮೂಲಕಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಅವರಿಂದಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 25ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನು ಎದು್ದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಷೆ್ಟೕ,
ಆದರೂ ಅವನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆ!’ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅವನು
ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವನು. 26 ಆಗ
ನೀವು, ‘ ಾವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಊಟ ಾಡಿದೆವು, ಾನ ಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 27ಆಗ ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ನೀವು
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ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು!’ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು.

28 “ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀವು ಭಯದಿಂದಲೂ
ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 29ಜನರುಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದ ಣದಿಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬರುವರು.
ಅವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ, ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು, ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು.”
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:37-39)

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ!
ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೋದನಿಗೆ), ‘ಈದಿನಮತು್ತ ಾಳೆ ಾನು ಜನರನು್ನ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಳಿದು್ದ, ನನ್ನ ಾಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 33ಅನಂತರ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕದು್ದ.

34 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವಳು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವೆ. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ಅಪೇ ಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ನನಗೆಆಸ್ಪದವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 35ನಿನ್ನ ಆಲಯವುಬರಿ ಾಗುವುದು. ‘ಪ್ರಭುವಿನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ!’✡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

14
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ?

1 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಜಲೋದರ*
ರೋಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇರಿಸಿದ್ದರು. 3ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೂಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಸಿ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 4 ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಮುಟಿ್ಟ ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶು ಾಗಲಿ ಾವಿಗೆ
ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಬದುಕಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಫರಿ ಾಯ ಾಗಲಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ
7 ಅತಿಥಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 8 “ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮದುವೆಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಾದ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವನು ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರಮುಖ ಾದವನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 9ನೀನುಉನ್ನತ ಾದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,ನಿನಗೆ
ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವವನು ಬಂದು, ‘ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು.

✡ 13:35: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 118:26. * 14:2: ಜಲೋದರ ಈ ರೋಗದಿಂದ ದೇಹಉಬು್ಬ ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.
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10“ಆದ್ದರಿಂದಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು ಾಗ, ಕೊನೆಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊ. ಆಗನಿನ್ನನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಂದು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಉನ್ನತ ಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ!’ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೆರೆದು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು. 11 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”
ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು

12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಫರಿ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ
ಾತಿ್ರಯ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ,ಅವರೂನಿನ್ನನು್ನಮತೊ್ತಮೆ್ಮಊಟಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು. ಆಗಅದೇನಿನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗುವುದು. 13ಅದರ ಬದಲು, ನೀನು ಔತಣ ಾಡಿಸು ಾಗ ಬಡಜನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಮತು್ತ
ಕುರುಡರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸು. 14ಆಗ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸ ಾರರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರು ಾಗ,
ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಔತಣಕೂಟದ ಾಮ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:1-10)

15ಯೇಸುವಿನೊಡನೆಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೇಸುವಿಗೆ, “ದೇವರ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.
16ಯೇಸುಅವನಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿಅನೇಕಜನರನು್ನ

ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 17ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಬನಿ್ನರಿ! ಊಟ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ’ಎಂದುಅತಿಥಿಗಳಿಗೆತಿಳಿಸಿದನು. 18ಆದರೆಎ ಾ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಾವುಬರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ನೆವ ಹೇಳಿದನು. ದಲನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು
ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ದಯ ಾಡಿ
ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗ ಐದು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ದಯ ಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20ಮೂರನೆಯವನು, ‘ ಾನು ಇದೀಗಮದುವೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಬರ ಾರೆ’ ಎಂದನು.

21“ಆದ್ದರಿಂದಆಸೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಸಂದಿಗಳಿಗೂ
ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಬಡವರನೂ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರನೂ್ನ ಕುರುಡರನೂ್ನ ಕುಂಟರನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಯಜ ಾನನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ,
‘ಹೆ ಾ್ದರಿಗಳಿಗೂ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸು. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 24 ಾನು ದಲನೆ ಸಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ೕಜನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 10:37-38)

25ಅನೇಕಜನರುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನುಅವರಿಗೆಹೀಗೆಂದನು:
26 “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ,
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ, ಅವನು
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
(ಶ್ರಮೆ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

28 “ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದಲು ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ
ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು. ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಹಣವಿದೆ ೕ
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ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ನೋಡು. 29 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀನು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನು್ನ
ಪೂರೈಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, 30 ‘ಇವನು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆಪೂರೈಸಲು ಅವನಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
31 “ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ದಲು ಅವನು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ೕಜನೆ ಾಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೆ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸುವನು. 32 ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.

33 “ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಲು ೕಜನೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 5:13; ಾಕರ್ 9:50)

34 “ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್. ಆದರೆ ಉಪು ್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ
ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಅದರಿಂದ ಮಣಿ್ಣ ಾಗಲಿ
ಗೊಬ್ಬರ ಾ ್ಕಗಲಿ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

“ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”

15
ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
(ಮ ಾ್ತಯ 18:12-14)

1ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳುಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು.
2 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು, “ನೋಡಿರಿ! ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಪಿಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ;ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ!” ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

3 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 4 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿವೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು
ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ಅವನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 5ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂ ಾಗ
ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
6 ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ,
ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು’ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 7ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

8 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ದೀಪವನು್ನ ತಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಆ ಾಣ್ಯವು ಸಿಕು ್ಕವ
ತನಕ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕು ಾ್ತಳೆ. 9 ಕಳೆದುಹೋದ ಆ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕರೆದು, ‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವಳು. 10ಅದೇರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಾಪಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.”
ಮನೆಬಿಟು್ಟಹೋದಮಗನು
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11ಬಳಿಕಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಕಿರಿಯಮಗನು
ತಂದೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆಗ ಕಿರಿಮಗನು ತನಗೆ ದೊರೆತ ಾಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟಿಂಗ ಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ,
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದೇಶದ ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತು್ತ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ
ದೇಶದನಿ ಾಸಿ ಬ್ಬನಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಹಂದಿಮೇಯಿಸುವುದ್ಕ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

17 “ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ದ ಅರಿ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,
‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಿನ್ನ
ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ್ನಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಎಂದುಹೇಳುವೆನು’ಅಂದುಕೊಂಡನು. 20ಅಂತೆಯೇಅವನುಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು.
ಕಿರಿಮಗನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು

“ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21 ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ,
ಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ವರೆ ಾಡಿರಿ! ಉತ್ತಮ ಾದಉಡುಪುಗಳನು್ನ ತಂದು ಇವನಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿರಿ. ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಾದಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ.
23 ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ನನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಇವನು ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.

ಹಿರಿಮಗನು ಬಂದನು
25 “ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಯ ಮತು್ತ ನೃತ್ಯದ

ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಇದೇನು?’ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನು, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನುಮನೆಗೆಸುರ ತ ಾಗಿಬಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯುಸಂತೋಷಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ!’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದನು. 29 ಹಿರಿಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾನು ಗು ಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು! ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು. ಆದರೆ
ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎಂದೂ ಒಂದು ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿ ಾಗಿ
ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ
ಹಣವನು್ನ ಸೂಳೆಯರಿಗೆಖಚುರ್ ಾಡಿಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸದಿ್ದ!’ ಅಂದನು.

31 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತೕ.
ನನಗಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32 ಾವು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಉ ಾ್ಲಸಪಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು
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ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದನು,
ಈಗ ಾದರೋಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ’ಅಂದನು.”

16
ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು.
ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ನೀನು ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಖಚುರ್ ಾಡಿರುವೆ? ನನಗೆ ವರದಿ ಒಪಿ್ಪಸು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಾ್ಯ ಾರಕೆ ್ಕ ನೀನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 “ಆಗ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನ್ನನು್ನ ಈ

ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ. ಭಿ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ. 4ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ! ಾನು ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾನು ಈಗ
ಾಡುವೆ’ಅಂದುಕೊಂಡನು.
5 “ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು, ಯಜ ಾನನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವನು
ದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನುನನ್ನಯಜ ಾನನಿಗೆಎಷು್ಟ ಾಲ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6ಅದಕೆ್ಕ
ದಲನೆಯವ್ಯಕಿ್ತ, ‘ ಾನು ಎಂಟು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು’ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.
7“ಬಳಿಕಆಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನಯಜ ಾನನಿಗೆಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ’

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯವನು, ‘ ಾನುಅವನಿಗೆಅರವತು್ತ ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋಧಿಕೊಡಬೇಕು’
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡು. ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ಅಂದನು.
8 “ಬಳಿಕ ಯಜ ಾನನು ೕಸ ಾರ ಾದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜಾಣತನ ಾಡಿದೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ೌದು, ೌಕಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

9 “ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ಈ ಲೋಕದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟು್ಟ ಹೋ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆಗೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿರುವನು. 11 ೌಕಿಕ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ ಾವ ಸೇವಕನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಮತು್ತ ಹಣದ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರಿರಿ.”
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬದ ಾಗ ಾರದು
(ಮ ಾ್ತಯ 11:12-13)

14 ಫರಿ ಾಯರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಫರಿ ಾಯರೆಲ್ಲರು ಹಣ ಾಸೆ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು. 15 ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು,
“ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
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ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದುವುಗಳು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16 “ಜನರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾ್ನನಿಕ ಾದ ೕ ಾನನು ಬಂದ ಾಲದಿಂದ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು
ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕಯು ಬದ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.

ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಮತು್ತ ಪುನವಿರ್ ಾಹ
18 “ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.”

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಮತು್ತ ಾಜರನು
19 ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದ

ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ವೈಭವದೊಡನೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 20ಅಲಿ್ಲ ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ ್ಯನೂ
ಇದ್ದನು. ಅವನ ಮೈತುಂಬ ಹುಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಯ ಹೊರ ಾಗಿಲ ಬಳಿ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆಸೆದ ಎಂಜಲನು್ನ
ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದವು.

22 “ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಾಜರನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಾಜರನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 23 ಆದರೆ ಅವನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಜರನನು್ನ ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆತೋರು! ಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಾಡಲಿ, ಾನು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾತನೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
25 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತು್ತ. ಆದರೆ ಾಜರಿನಿ ಾದರೋ ಕಷ್ಟಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಅವನು ಸುಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ನೀನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 26 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂಮಧೆ್ಯ ದೊಡ್ಡ
ಡೊಂಗುರವಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆಬಂದು ನಿನಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾರುಅಲಿ್ಲಂದ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ ಾ ಾದರೆ, ದಯ ಾಡಿ ಾಜರನನು್ನ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! 28ನನಗೆ ಐದುಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರುಈ ಾತನೆಯಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ
ಾಜರನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ಇವೆ.

ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಓದಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ಅಂದನು.
30 “ಅದಕೆ್ಕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ಾಗೆನ್ನಬೇಡ! ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಹೋದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನ ಾತನೂ್ನ ಅವರು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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17
ಾಪ

(ಮ ಾ್ತಯ 18:6-7 21-22; ಾಕರ್ 9:42)
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 2 ಬಲಹೀನ ಾದ ಇವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವವನು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
3ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ!

“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನೇ ಾದರೂ ತನ್ನ
ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 4 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿ, ಪ್ರತಿಸಲವೂ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದು?

5ಅ ಸ್ತಲರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸು!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
6 ಪ್ರಭುವು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಸಿವೆ ಾಳಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ

ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ

7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
ಆ ಸೇವಕನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಆ ಸೇವಕನು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಾ! ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿ ೕ? 8 ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಾಡು. ಬಳಿಕ
ಶುಭ್ರ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಊಟಬಡಿಸು. ಾನು ತಿಂದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ
ನೀನು ಊಟ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯಷೆ್ಟೕ. 9 ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀನೇನೂ
ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇವಕನಿರುವುದು ಯಜ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 10ಇದೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ

ನೀವು ಾಡಿ ಪೂರೈಸಿ ಾಗ, ‘ ಾವು ಆಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾವು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.”
ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ

11 ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
12 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಒಂದು ಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಆದರೆ ಅವರು,
“ಯೇಸುವೇ! ಗುರುವೇ! ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

14ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ

ಗುಣ ಾದುದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 16ಅವನುಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. (ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ದವನು,ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು, “ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತ ಾ್ಲ! ಇನು್ನಳಿದಒಂಭತು್ತ
ಮಂದಿಎಲಿ್ಲ? 18ದೇವರಿಗೆಕೃತಜ್ಞತೆಸಲಿ್ಲಸಲುಈಸ ಾಯರ್ದವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರೂಬರಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು! ನೀನು
ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು”ಅಂದನು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗಿದೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:23-28; 37-41)
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20 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾ ಾಗ ಬರುವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದು

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲದೆ!’ ‘ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲದೆ!’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ನಿ ್ಮಳಗೇ ಇದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದಿನಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸುವ ಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಜನರು
ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ,ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ,ಇಗೋ,ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ!’ ಎಂದುಹೇಳುವರು. ನೀವುಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇಇರಿ. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಬೇಡಿ.
ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ

24“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನುಬಂ ಾಗನಿಮಗೇಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಆ ಾಶದಒಂದುಕಡೆಯಿಂದಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆತನು ಬರುವನು. 25 ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದಲು,
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಾಲದ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

26 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು ನೋಹನ ಾಲದ
ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. 27 ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
28 “ಲೋಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊದೋಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೇಗಿತೊ್ತೕ

ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,
ಾ ಾಟ ಾಡು ಾ್ತ,ಬೀಜಬಿತು್ತ ಾ್ತಮತು್ತ ತಮ ಾಗಿಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 29ಲೋಟನು

ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಮಳೆ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. 30ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ
ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

31 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಮನೆ ಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗದಿರಲಿ. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗದಿರಲಿ. 32 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ*
ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ಾಪಕವಿದೆಯೇ?

33 “ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ಾನು ತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.
35 ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ ಬಿಡ ಾಗುವುದು.” 36 †

37ಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ಹದು್ದಗಳುಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತವೆ ೕಅಲಿ್ಲಹೆಣಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದುಜನರು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಉತ್ತರ

1 ನಿ ಾಶ ಾಗದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು: 2 “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಗಮನ
* 17:32: ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯು ಆದಿ ಾಂಡ 19:15-17, 26ರಲಿ್ಲ ಇದೆ. † 17:36:
ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 36ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ: “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಒಂದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು. ಒಬ್ಬನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.”
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ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ಇಲಿ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ!’
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 4 ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನಗಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಜನರು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗಮನವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಂದುಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡು ಾ್ತಳೆ. ಈಕೆಗೆ ಾನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,ಈಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಳು’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.”

6 ಪ್ರಭುವು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ಆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾದ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ. 7 ದೇವಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ರೆಯಿಡಬೇಕು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 8ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಬೇಗನೆಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ, ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಣುವನೋ?”
ಎಂದನು.
ನೀತಿನಿಣರ್ಯ

9 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಾವು
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೋ ಎಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 10 “ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11ಫರಿ ಾಯನು ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನನು್ನ ಕಂಡು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: ‘ದೇವರೇ, ಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಸುಲಿಗೆ ಾರನಲ್ಲ, ೕಸ ಾರನಲ್ಲ, ಅಥ ಾ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ. ಾನು ಈ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ ಾದರೋ ಾರದಲಿ್ಲ ಎರ ಾವತಿರ್ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಸಂ ಾದಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ!’ ಅಂದನು.

13 “ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡದೇ, ದೇವರಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ‘ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು;
ಾನು ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫರಿ ಾಯನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು;
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು?
(ಮ ಾ್ತಯ 19:13-15; ಾಕರ್ 10:13-16)

15 ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರಕೂಡದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ
ಯೇಸುವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ.
ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರದೇ. 17 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 19:16-30; ಾಕರ್ 10:17-31)

18ಒಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯಉಪದೇಶಕನೇ,ನಿತ್ಯಜೀವಹೊಂದಲು ಾನೇನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19ಯೇಸುಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದುನೀನುಏಕೆಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇಒಳೆ್ಳಯವನು.

20 ದೇವರ ಈ ಆ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ: ‘ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಾರನೂ್ನ
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ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು, ಾವುದನೂ್ನ ಕದಿಯ ಾರದು, ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು
ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’ ”✡ ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22ಆಗಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಯರ್ವಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ
ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು.
ನೀ ಾದರೋ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಅಂದನು. 23ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ!
25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನ ಮೂಲಕ
ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?
26 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾದರೆ ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
27 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
28ಪೇತ್ರನು, “ನೋಡು, ಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು!” ಅಂದನು.
29ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನಮನೆ,ಹೆಂಡತಿ,

ಸಹೋದರರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅಥ ಾ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯುವನು. 30ಅವನು ಈ ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೇ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34)

31ಬಳಿಕಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ,
“ಕೇಳಿರಿ! ಾವುಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಮೂಲಕಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು! 32ಆತನ ಜನರೇ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಆತನ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುವರು. ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವರು. 33 ಅವರು
ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು! ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಅಂದನು. 34 ಅ ಸ್ತಲರು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಣು್ಣಪಡೆದ ಕುರುಡ
(ಮ ಾ್ತಯ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52)

35 ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಆ ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಡನು,
“ ಾವ ಸ ಾರಂಭ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
38 ಆ ಕುರುಡನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
✡ 18:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12-16; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16-20.
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39 ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದಿದ್ದ ಜನರು ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಡಕೂಡದೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

40ಯೇಸು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು, “ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಕುರುಡನು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ 41 “ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಡನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ಾಡು”ಅಂದನು.
42ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
43ಆಗ ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

19
ಜ ಾ್ಕಯ

1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಪ್ರ ಾನ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಜ ಾ್ಕಯನು ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಮೂಲಕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಜ ಾ್ಕಯನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜ ಾ ್ಕಯನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಜ ಾ್ಕಯನೇ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ! ಈ ದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಜ ಾ್ಕಯನು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾ್ವಗತಿಸಿದನು.
7ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಯೇಸು ಎಂಥವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಜ ಾ್ಕಯನು ಾಪಿ!”
ಎಂದು ಆ ೕಪಣೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

8ಜ ಾ್ಕಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ ಾನು ಜನರಿಗೆಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಹಣದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಾರಿ ಾದರೂ ೕಸ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಆವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅದರ
ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಯೇಸು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ. ಇವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದೇ ಈಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. 10ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದದು್ದ ತಪಿ್ಪಹೋದ ಜನರನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರು ಕೊಡುವ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 25:14-30)

11ಯೇಸುಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಕೆಲವುಜನರುದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಜನರ ಈ ಾವನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನುಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದಒಬ್ಬನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ*ಹೊರಟನು. ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಮೇಲೆಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. 13ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದುಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂಒಂದೊಂದು ಾವಿರರೂ ಾಯಿಕೊಟು್ಟ, ‘ ಾನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆಈಹಣದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿರಿ’ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14ಆದರೆಅವನ ದೇಶದ
ಜನರು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು
ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ಾಜ ಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
* 19:12: ದೂರದೇಶ ಬಹುಶಃ, ರೋಮ್ ನಗರ. ಅರಸರು ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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15 “ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ‘ನನ್ನ ಹಣ
ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಾನು ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ದಲನೆಯ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಭಲೇ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು. ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 “ಎರಡನೆಯ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿಯಿಂದ ಐದು ಾವಿರ
ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 19 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಆ ಬಳಿಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಆಳು ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಇಲಿ್ಲದೆ.
21 ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನೂ ಸ್ವತಃ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡದ ಹಣವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನೂ
ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ
ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಎಂದನು.

22 “ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಸಂ ಾದನೆ
ಾಡದ ಹಣವನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. 23 ಅದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ
ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಾನು ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿ್ಡ ಾದರೂ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದನು.
24ಬಳಿಕಅರಸನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಈಸೇವಕನಒಂದು ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತು್ತ ಾವಿರ
ರೂ ಾಯಿ ಸಂ ಾದಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25“ಆಜನರುಅರಸನಿಗೆ, ‘ ಾ್ವಮೀ,ಆಸೇವಕನಬಳಿಈ ಾಗಲೇಹತು್ತ ಾವಿರರೂ ಾಯಿಇದೆಯ ಾ್ಲ!’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 “ಅರಸನು, ‘ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ
ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದು. 27 ಈಗ ನನ್ನ
ವೈರಿಗಳೆಲಿ್ಲ? ಾನು ಅರಸ ಾಗುವುದನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಜನರೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ೕ ಾನ 12:12-19)

28ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
29 ಯೇಸು ಬೇತ್ಛಗೆ ಮತು್ತ ಬೆ ಾನಿಯ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ಊರುಗಳು
ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ† ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ, 30 “ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಆ ಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ
ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31ನೀವುಏಕೆಈಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡುಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು
ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಗುರುವಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.
32 ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು

ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು 33 ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯ ಯಜ ಾನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 35 ಹೀಗೆ, ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಯಬೆನಿ್ನನಮೇಲೆ ಾಕಿಯೇಸುವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ

† 19:29: ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ.
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ಮೇಲೆಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36ಯೇಸುಜೆರುಸಲೇಮಿನಕಡೆಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಮುಂದೆ ಾಸಿದರು.

37 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಾವು ನೋಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. 38ಅವರು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:26

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ; ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ”

ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
39ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ,ಈರೀತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು!”

ಅಂದರು.
40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಈ

ಕಲು್ಲಗಳೇ ಅವರ ಬದ ಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇಸು ಅತ್ತನು
41 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ 42ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಾವುದರಿಂದಸ ಾ ಾನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಇಂದೇ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ, 44ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವರು. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ

ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-17; ಾಕರ್ 11:15-19; ೕ ಾನ 2:13-22)

45 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಸತೊಡಗಿ, 46 ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿರುವುದು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ’ ”✡ ಎಂದನು.

47 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರು.
48 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆ, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜನ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

20
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33)

1 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮಗೆ ಹೇಳು! ನೀನು ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರು ಕೊಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 56:7. ✡ 19:46: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 7:11.
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3 ಯೇಸು, “ ಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು ೕ ಾನನಿಗೆದೇವರಿಂದಬಂದಿತೋಅಥ ಾಮನುಷ ್ಯರಿಂದಬಂದಿತೋ? ನನಗೆಹೇಳಿರಿ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ
ೕ ಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ೕ ಾನನನು್ನ ಏಕೆ

ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವನು. 6 ‘ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ೕ ಾನನಿಗೆ
ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 7 ಬಳಿಕ ಅವರು,

“ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
8ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ
ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:33-46; ಾಕರ್ 12:1-12)

9 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದನು. 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಾ್ರ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂತು.
ಆದ್ದರಿಂದಅವನು ತನ್ನ ಾಲಿನಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಆ ರೈತರಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಹೊಡೆದು, ಅವ ಾನ ಾಡಿ
ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 12ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನುಮೂರನೆಯಸಲ ತನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ರೈತರು ಅವನನೂ್ನ ಾಯ ಾಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಅಟಿ್ಟದರು.

13 “ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು, ‘ ಾನೀಗ ಏನು ಾಡಲಿ? ಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ರೈತರು ಅವನಿಗೆಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದು’ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14ಆ
ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಧಣಿಯಮಗನು. ಈ ಹೊಲ ಇವನಿಗೇ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಹೊಲವೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 15ಬಳಿಕ ಆ
ಮಗನನು್ನ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

“ಆಗ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು ಾಡುವನು? 16 ಅವನು ಬಂದು ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು!
ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.”
ಜನರು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಲ್ಲ! ಾಗೆಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು!” ಅಂದರು. 17 ಆದರೆ ಯೇಸು

ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ ಾ ಾದರೆ,

‘ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

ಎಂಬ ವಚನದ ಅಥರ್ವೇನು? 18ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತುಂಡುತುಂ ಾಗುವನು. ಆ
ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು ಹೇಳಿದಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ ಆತನು
ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಗಲೇ ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:15-22; ಾಕರ್ 12:13-17)

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಾಜಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸರಿ ಾದ
ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
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ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. (ಅವರು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ
ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.) 21 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ! 22ಈಗ ಹೇಳು, ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ* ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ೕ? ತ ್ಪೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತನಗೆ ೕಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
24ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಆ ಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾರ
ಹೆಸರಿದೆ? ಅದರಮೇಲೆ ಾರಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಸೀಸರನದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು.
26ಆ ಜನರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಮರುಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳದಂ ಾದರು.

ಜನರಮುಂದೆಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಅವರಿಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27)

27 ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು† ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. (ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಸದು್ದ ಾಯರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.) ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, 28 “ಉಪದೇಶಕನೇ,ಮದುವೆ ಾದ ಒಬ್ಬನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ತಮ್ಮನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ, ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು‡ ೕಶೆಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. 29 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ ಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. 31ಆಗ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು. ಇನು್ನಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಆದರೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ, ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

34 ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗು ಾ್ತರೆ.
35 ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ
ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 36ಆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವದೂತರಂತಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಮರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 37 ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದನು್ನ ೕಶೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಉರಿಯುವ ದೆಯ§ ಕುರಿತು ೕಶೆ ಬರೆಯು ಾಗ ‘ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನದೇವರು,ಇ ಾಕನದೇವರುಮತು್ತ ಾಕೋಬನದೇವರು’ಎಂದುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 38ದೇವರು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ
ಜನರಿಗೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 40ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

* 20:22: ಸೀಸರ ರೋಮಿನ ಚಕ್ರವತಿರ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರು. † 20:27: ಸದು್ದ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಮಿರ್ಕ
ಗುಂಪು. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಲಿನ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ‡ 20:28: ಮದುವೆ …
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿರಿ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:5, 6 § 20:37: ಉರಿಯುವ ದೆ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 3:1-12.
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ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗನೋ?
(ಮ ಾ್ತಯ 22:41-46; ಾಕರ್ 12:35-37)

41ಆಗಯೇಸು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನಮಗನೆಂದು ಜನರು ಏಕೆಹೇಳು ಾ್ತರೆ? 42ಕೀತರ್ನೆಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಸ್ವತಃ ಾವೀದನೇ ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
43 ಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ತನಕ

ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

44 ಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ವೆಂದು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40, ಲೂಕ 11:37-54)

45 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, 46 “ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಂತೆ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವ ಹೊಂದಲು ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ

ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾದ ಆಸನಗಳನು್ನ ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ. 47 ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ

ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21
ನಿಜ ಾದ ಾಣಿಕೆ
( ಾಕರ್ 12:41-44)

1 ಕೆಲವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇ ಾಲಯದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಕುವುದನು್ನಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು. 2ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆಯುಬಂದುಎರಡುಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ* ಾಕಿದಳು. 3 ಅದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬಡ
ವಿಧವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಾಮ್ರದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಟ್ಟಳು. 4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ
ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.
ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13)

5 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ಇದು ಅಂದ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಹರಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟಂದು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ!” ಎಂದರು.

6ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಗುವ ಾಲ ಬರುವುದು. ಈ
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವ ಾಗುವುದು. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಆ
ಸಮಯವನು್ನ ಾವ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಅನೇಕರು
ಬರುವರು. ಅವರು, ‘ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದೂ, ‘ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ. 9 ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ

* 21:2: ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ.
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ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವು.
ಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವು. 11 ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು.
ಾಮಗಳೂ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ತಲೆದೋರುವವು. ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್
ಸೂಚನೆಗಳೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.

12 “ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ದಲು, ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸುವರು
ಮತು್ತ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕುವರು.
ಾಜರ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಾಲರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡುವರು. 13 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅದು ಸುಸಂದಭರ್ ಾಗಿರುವುದು. 14ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 15ಏಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂನಿಮ್ಮ ಾತಿಗೆಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 16 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, ಸಹೋದರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರು ಕೊಲು್ಲವರು. 17 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 18 ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನೂ
ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:15-21; ಾಕರ್ 13:14-19)

20 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಾಲ ಬಂತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ
ಾಡಲಿ. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗದಿರಿ! 22 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಶಿ ಸುವ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಆಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. 23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ,
ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಬಹಳ ಗೋ ಾಟ ಇರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ದೇಶವು ಮ ಾವಿಪತಿ್ತಗೆ ಈ ಾಗುವುದು. ದೇವರು ಈ ಜನರ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 24 ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಬಂಧಿತ ಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅನ್ಯದೇಶೀಯರು ತಮ್ಮ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆ ಾಡುವರು.

ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:29-31; ಾಕರ್ 13:24-27)

25 “ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ರೆಯುವ
ತೆರೆಗಳ ಾಗೂ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ದಿಕು ್ಕತೋಚದೆ ತತ್ತರಿಸಿ
ಹೋಗುವವು. 26 ಗ್ರಹಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಎಂಬ
ಭಯದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು. 27 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಮಹಿ ಾ ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ ಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವರು. 28 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗು ಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಾಲ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವು ಸೂಚನೆ ಾಗಿವೆ.”

ಯೇಸುವಿನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ
(ಮ ಾ್ತಯ 24:32-35; ಾಕರ್ 13:28-31)

29 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ
ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. 30ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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31 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ದೇವರ ಾಜ್ಯವು
ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

32 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಾಲದ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು! 33 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು; ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ

34 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಗ್ನ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಾರ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯವು ಫಕ್ಕನೆ
ಬಂದೀತು. 35 ಆ ದಿವಸವು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಾಗಿರುವುದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯಲುಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.”

37ಯೇಸು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲದರೋ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿದ್ದ ಆಲಿವ್ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 38ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

22
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5, 14-16; ಾಕರ್ 14:1-2, 10-11; ೕ ಾನ 11:45-53)

1ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವುಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 2ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ತಕ್ಕ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೂದನು ಾಡಿದ ಸಂಚು
3 ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೈ ಾನನು

ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 4 ಯೂದನು
ಮ ಾ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 5 ಾಜಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವನು್ನ ತಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಅವರು ಯೂದನಿಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟರು.
6 ಯೂದನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಉತ್ತಮ ಾದ
ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯತೊಡಗಿದನು. ತನ್ನ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಪಸ್ಕದಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:17-25; ಾಕರ್ 14:12-21; ೕ ಾನ 13:21-30)

7ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನ ಬಂತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ
ದಿನ ಅ ಾಗಿತು್ತ. 8ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು, “ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದುಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು.
10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ (ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಹೋದನಂತರ,

ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಅವನನೆ್ನೕ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಅವನು ಒಂದು ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವನು. ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
11 ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ
ಊಟವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆಗ ಮನೆಯ
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ಯಜ ಾನನುಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವನು. ಈ ಕೋಣೆಯು ನಿಮ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು.

13ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಹೊರಟರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಡೆಯಿತು.
ಅವರು ಪಸ್ಕದಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:26-30; ಾಕರ್ 14:22-26; 1 ಕೊರಿಂಥ, 11:23-25)

14ಪಸ್ಕದಊಟ ಾಡುವ ಸಮಯಬಂತು. ಯೇಸುಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲರುಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ದಲು ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇದರ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವು ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ,
ಾನೆಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪಸ ್ಕದಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”ಅಂದನು.
17ಬಳಿಕಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು.

ಬಳಿಕಆತನು, “ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಬರುವ
ತನಕ, ಾನೆಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

19ಆಮೇಲೆಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ
ನನ್ನ ದೇಹವಿದು. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ,
ಊಟ ಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ರಕ್ತದಿಂದ

ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ”ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ಾರು ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವರು?

21 ಯೇಸು, “ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುವವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದೇ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. 22ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ ಕೇ ಾಗುವುದು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆಗ ಅ ಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನು ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಡುವನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸೇವಕರಂತಿರಿ

24ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು ಾದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 25ಆಗಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೋಕದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
ಹೊಂದಿರುವವರನು್ನ ಧಮಿರ್ಷ್ಠರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ಾ ಾಗ ಾರದು. ಅತ್ಯಂತ
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಬೇಕು. ಾಯಕರು ಸೇವಕರಂತಿರಬೇಕು. 27 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವನು
ಾರು? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ? ಅಥ ಾ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವವನೇ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಂತಿದೆ್ದೕನೆ!
28“ನೀವುನನ್ನಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡಇದ್ದವರು. 29ನನ್ನ ತಂದೆನನಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಸಂಗಡಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಹನಿಮಗೆಅಧಿ ಾರಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 30ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವುನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಸಿಂ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ೕ ಾನ 13:36-38)

31 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಸೀ ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ (ಪೇತ್ರ) 32 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು! ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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33 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ
ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ದಲು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು

ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ!” ಅಂದನು.
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ

35ಬಳಿಕಯೇಸುಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ,ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆ
ಮತು್ತ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊರತೆ ಆಯಿತೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಅ ಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ”ಅಂದರು.
36ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಾಗಲಿ ಚೀಲ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾರಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

37 ‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಯೆ ಾಯ 53:12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ
ಈಗ ನೆರವೇರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು “ಅಷು್ಟ ಾಕು”ಅಂದನು.
ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಅಗತ್ಯತೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:36-46; ಾಕರ್ 14:32-42)

39ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ (ಜೆರುಸಲೇಮ್) ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 40 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. (ಯೇಸು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41ಬಳಿಕಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸು ಾರು ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ ದೂರ ಹೋದನು. ಆತನು ಣ ಾಲೂರಿ,
42 “ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಶ್ರಮೆಯ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂ ಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 44 ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂ ಾ ವೇದನೆಯಿತು್ತ. ಆತನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಹೋ ಾಡಿದನು. ಆತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ರಕ್ತದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಕ ್ಕತೊಡಗಿತು. 45 ಯೇಸು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದನು. ಅವರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು.) 46ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ! ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ೕ ಾನ 18:3-11)

47 ಯೇಸು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು. ಹನೆ್ನರಡು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಆ ಗುಂಪಿಗೆಮುಂ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇಯೂದನು. ಅವನುಯೇಸುವಿಗೆಮುದಿ್ದಡುವಷು್ಟ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದನು.

48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಿ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 49ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸೋಣವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 50 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಸಿ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳಿನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು.

51ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸೇವಕನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.
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52 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 53 ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಇದು
ಅಂಧ ಾರದ ( ಾಪ) ದೊರೆತನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58, 69-75; ಾಕರ್ 14:53-54, 66-72; ೕ ಾನ 18:12-18, 25-27)

54ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪೇತ್ರನು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. 55 ಸೈನಿಕರು ಅಂಗಳದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
56ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನೋಡಿದಳು. ಬೆಂಕಿಯಬೆಳಕಿನಿಂದಆಕೆಯುಪೇತ್ರನನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಪೇತ್ರನ ಮುಖವನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಆತನ (ಯೇಸು)
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು”ಅಂದಳು.

57ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ
ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 58 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ ಾನು ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ”ಅಂದನು.
59ಸು ಾರುಒಂದು ಾಸಿನನಂತರಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ಅದುನಿಜ! ಈಮನುಷ ್ಯನುಆತನೊಡನೆಇದ್ದವನು.

ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನು!” ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
60ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ”ಅಂದನು.
ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61ಆಗ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. “ಮುಂಜಾನೆಕೋಳಿಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲುನೀನುನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂಬು ಾಗಿ
ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 62ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಸ್ಯ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:67-68; ಾಕರ್ 14:65)

63-64 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು
ಾಕಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರ್ರು? ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 65ಅವರು ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ೕ ಾನ 18:19-24)

66 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿರಿಯ ಜನ ಾಯಕರು, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ, 67 “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

70ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಆತನೇ ಎಂದು ನೀವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.

71ಆಗಅವರು, “ಇನೆ್ನೕನು ಾ ಬೇಕು? ಆತನು ಹೀಗೆಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವೇ ಕೇಳಿದೆವ ಾ್ಲ!” ಅಂದರು.
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23
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಪಿ ಾತನಿಂದಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ

(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಾಕರ್ 15:1-5; ೕ ಾನ 18:28-38)
1 ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

2 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದೆಂದೂ ಇವನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಅರಸನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4ಪಿ ಾತನುಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾ್ರಂತಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಇವನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆರೋದನಮುಂದೆಯೇಸು
6 ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಯೇಸು

ಹೆರೋದನ ಅಧಿ ಾರಕೊ್ಕಳಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪಿ ಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನುಯೇಸುವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಆತನಿಂದ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಒಂದಕೂ್ಕಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 10ಮ ಾ ಾಜಕರುಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. 11ಆಗಹೆರೋದನುಮತು್ತ ಅವನಸೈನಿಕರುಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಾಜನ ಬಟೆ್ಟ ಉಡಿಸಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 12 ದಲು ಪಿ ಾತನು ಮತು್ತ
ಹೆರೋದನು ವೈರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದರು.

ಯೇಸುವಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:15-26; ಾಕರ್ 15:6-15; ೕ ಾನ 18:39-19:16)

13 ಪಿ ಾತನು ಮ ಾ ಾಜಕರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರನೂ್ನ ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿ,
14 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಇವನು
ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವನನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು
ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆರೋದನು ಸಹ ಇವನಲಿ್ಲ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ ಾರದು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 *
18 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

19 (ಬರಬ್ಬನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದನು.)

* 23:17: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 17ನೇವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಪ್ರತಿವಷರ್ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಸಮಯದಲಿ್ಲಪಿ ಾತನುಜನರಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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20 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ ಎಂದು
ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

22ಮೂರನೇ ಸಲ ಪಿ ಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ಏಕೆ? ಆತನು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದನು? ಆತನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿ ಸಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಅವರು ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೂ ಾಟ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದದ್ದರಿಂದ, 24 ಪಿ ಾತನು ಅವರ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 25ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದಂಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪಿ ಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಜನರಬಯಕೆಯೂಇದೇಆಗಿತು್ತ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ೕ ಾನ 19:17-19)

26 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಸೀ ೕನ ಎಂಬವನನು್ನ ಕಂಡರು. ಸೀ ೕನನು ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಸೈನಿಕರು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು.

27 ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28ಆದರೆಯೇಸು, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನನ ಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ!
29 ‘ಬಂಜೆಯರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು! ಹೆರದವಳೇ ಾಲುಕುಡಿಸದವಳೇ ಾಗ ್ಯವಂತಳು’ ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಆಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳು!’ ಎಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ,
‘ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ!’✡ ಎಂತಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಜೀವನ ಸುಖಕರ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರು ಈ
ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದರೆ, ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರ ಾ ಾಗ ಏನು ಾಡುವರು?”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
33 ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು “ಕ ಾಲ”ವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು. ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದರು.

34ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗೆ ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಸೈನಿಕರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 35 ಜನರು

ನೋಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು,
“ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ರ ಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

36 ಸೈನಿಕರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ
ಹುಳಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೀಡಿ, 37 “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 38 (ಶಿಲುಬೆಯಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ, “ಈತನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.)

39 ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ ೕ? ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ರ ಸಿಕೊ! ನಮ್ಮನೂ್ನ ರ ಸು!” ಅಂದನು.

40 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು! ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಬೇಗನೆ ಾಯುವೆವು! 41 ನೀನೂ ಾನೂ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಶಿ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
✡ 23:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹೋಶೇಯ 10:8. † 23:31: ಜೀವನ… ಾಡುವರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀವು ಇದನು್ನ ಮರ ಹಸಿ ಾಗಿರು ಾಗ
ಾಡಿದರೆ, ಒಣಗಿದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದು.”
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42 ಬಳಿಕ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು! ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ೕ ಾನ 19:28-30)

44 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ
ತನಕ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. 45 ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ
ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 46 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ”‡ ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದುನನಗೆಗೊತಿ್ತತು್ತ”ಎಂದು
ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದನು.

48ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನರು ಇದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 49 ಯೇಸುವಿನ ಆತಿ್ಮೕಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಕೆಲವುಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅರಿಮ ಾಯದ ೕಸೇಫನು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ೕ ಾನ 19:38-42)

50-51ಅರಿಮ ಾಯ ಎಂಬುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದುಊರು. ೕಸೇಫನು ಇದರ ನಿ ಾಸಿ. ಇವನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಮಿರ್ಕವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಾಜ್ಯದಆಗಮನವನು್ನ ಇವನುನಿರೀ ಸಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾಗ ಇವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 52 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ೕಸೇಫನು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 53 ಬಳಿಕ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ

ಇಳಿಸಿ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಈ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ಎಂದೂ ಹೂಳಿರಲಿಲ್ಲ. 54 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನದ§ ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಸೂಯರ್ನು

ಮುಳುಗಿ ಾಗ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಲಿಕಿ್ಕತು್ತ.
55 ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

ಅವರು ಸ ಾಧಿಯನೂ್ನಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. 56ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಲು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.

24
ಯೇಸುವಿನಪುನರು ಾ್ಥನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ೕ ಾನ 20:1-10)

1 ಾನು ಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 2 ಬಂಡೆ
ಉರಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡಅವರುಒಳಗೆಹೋದರು. 3ಆದರೆಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನದೇಹವನು್ನ ಅವರು
ಾಣಲಿಲ್ಲ. 4 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಇದು ಅಥರ್ ಾಗದೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು (ದೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 5ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ
ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯರು, “ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ

‡ 23:46: ತಂದೆಯೇ… ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 31:5. § 23:54:
ಸಿದ್ಧತೆಯದಿನ ಶುಕ್ರ ಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ.
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ಇಲಿ್ಲ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ? ಇದು ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! 6ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಾಪಕವಿಲ್ಲ ೕ? 7 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ; ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
9ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯಿಂದಹೊರಟು ಹನೊ್ನಂದುಮಂದಿಅ ಸ್ತಲರಮತು್ತ ಇತರ ಹಿಂ ಾಲಕರ

ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 10ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾರೆಂದರೆ: ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳು, ೕ ಾನಳು, ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದಮರಿಯಳು
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು. ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
11ಆದರೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹರಟೆ ಾ ಾಗಿ ತೋರಿತು. 12ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ
ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸ ಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿದನು. ಕೇವಲ ಬಟೆ್ಟಯು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ನಡೆದಈ
ಸಂಗತಿಯಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಎ ಾ್ಮಹುವಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
( ಾಕರ್ 16:12-13)

13 ಅದೇ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು ಾನೇ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು.

16 (ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) 17ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. ಅವರಮುಖಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. 18ಅವರಲಿ್ಲ

ಕೆ್ಲ ೕಫನೆಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೕಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಂದರೆ
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ. ಆತನು ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. 20 ನಮ್ಮ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸುವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ)
ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಯಿತು.

“ಈಗ ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ. ಈ ಾಗಲೇ ಆತನು ಸತು್ತ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದವು. 22 ಇಂದು
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ,
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 23 ಆದರೆ ಅವರು
ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮಗೆ ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರ
ದಶರ್ನ ಾಯಿತೆಂದೂಯೇಸು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆಂದೂ ತಮಗೆಇದನು್ನ ದೇವದೂತರೇ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದೂ ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 24ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಹೇಳಿದ ಾಗೆಯೇ ಸ ಾಧಿಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಆತನು (ಯೇಸು) ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಮಂದಗತಿಗಳು!
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ದಲು ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 27ಬಳಿಕ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸುವು
ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು.
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28 ಅವರು ಎ ಾ್ಮಹು ಊರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದವನಂತೆ
ನಟಿಸಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೊ ಾ್ತಯಿತು, ಾತಿ್ರ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿರಲುಊರೊಳಗೆ ಹೋದನು.

30 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಆಗ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿ ಾಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಅವರ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಯ ಾದನು. 32 ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಾಗ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿ ಉರಿದಂ ಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ನಿಜ ಅಥರ್ವನು್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಾಗ, ಬಹಳ
ರೋ ಾಂಚ ಾರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

33ಆಕೂಡಲೇಅವರಿಬ್ಬರೂಎದು್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. ಜೆರುಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ
ಜನರು, 34 “ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ! ಆತನು ಸೀ ೕನನಿಗೆ (ಪೇತ್ರ)
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
35 ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿ ಾಗ ಾವು

ಆತನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಾ್ದಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ೕ ಾನ 20:19-23;ಅ . ಾಯರ್. 1:6-8)

36ಅವರಿಬ್ಬರೂಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,ಯೇಸುವುಶಿಷ ್ಯರ ಗುಂಪಿನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಾಂತಿ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು.

37 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬೆರ ಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅದು ಭೂತವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಾವಿಸಿದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಏಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಏಕೆ
ಸಂಶಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? 39ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾದಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟರಿ.
ನನ್ನ ಈ ಜೀವಂತ ದೇಹವನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ. ಭೂತಕೆ್ಕ ಈ ರೀತಿಯದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

40 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಯದ
ಗುರುತುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 41 ಶಿಷ ್ಯರು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿನೂ್ನ ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಆ ಾರವೇ ಾದರೂ ಇದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 42 ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ತುಂಡನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
43ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ,ಯೇಸು ಆಮೀನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.

44 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು”ಅಂದನು.

45ಬಳಿಕಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 46ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 47-48ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನೀವೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು. ನೀವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 49 ಕೇಳಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆನೀವುಪರಲೋಕದಿಂದಆಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪಡೆಯುವ ತನಕಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ”ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ
( ಾಕರ್ 16:19-20;ಅ . ಾಯರ್. 1:9-11)
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50 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಬೆ ಾನಿಯದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. 52 ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು.
53ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ೕ ಾನನ
ಸು ಾತೆರ್

ಜಗತಿ್ತಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನ
1 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾಕ್ಯ* ಎಂ ಾತನಿದ್ದನು. ಆ ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಆ ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನೇ ಸ್ವತಃ ದೇವ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಆತನು
ದೇವರೊಂದಿಗೆಇದ್ದನು. 3ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳುಆತನಮೂಲಕನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಾವುದೂ
ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವುಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನು್ನ ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6 ೕ ಾನ† ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ
(ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದುಅವನು ಬಂದನು. 8 ೕ ಾನನೇಆಬೆಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೕ ಾನನು ಬೆಳಕಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ ನೀಡಲು ಬಂದನು. 9 ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಆಗಮಿಸಲಿತು್ತ. ಈ ನಿಜ ಾದ
ಬೆಳಕೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

10 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಆಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ಲೋಕವು ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನ ಮೂಲಕ
ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದವರು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 12 ಾ ಾರ್ರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಮದಿಂ ಾಗಲಿ ಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ಇವರು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಿದನು. ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ೕ ಾನನು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ,
“ ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ ದಲೇ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು’ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಈತನ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು”ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

16 ಾಕ್ಯ ಎಂ ಾತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದಲೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕೃಪೆಯಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. 17ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದವು. 18ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಎದೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ
ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ೕ ಾನನ ಸಂದೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:15-17)

19 “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ೕ ಾನನನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20 ೕ ಾನನು

ಮರೆ ಾಚದೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕ ಾನನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾರು? ನೀನು ಎಲೀಯನೋ?”‡ ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

* 1:1: ಾಕ್ಯ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ಕಿ್ರಸ್ತನು. † 1:6: ೕ ಾನ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ. ಇವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಬರುವಿಕೆಯಬಗೆ್ಗಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಿದನು.
‡ 1:21: ಎಲೀಯ ಕಿ್ರ. ಪೂ. 850ರಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ.
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ೕ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೆ ಹೇಳು. ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಾವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ

ನೀನು ಏನು ಹೇಳುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
23ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾನನು,

“ ‘ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ನೇರ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಸ್ವರವೇ ಾನು” ಯೆ ಾಯ 40:3

ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
24 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಮಂದಿ ಫರಿ ಾಯರೂ§ ಇದ್ದರು. 25ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ

ಬಗೆ್ಗ, ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಾ ಾದರೆ
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26 ೕ ಾನನು, “ ಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಒಬ್ಬನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 27 ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ಆತನೇ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡೆದವು.
ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.

ಯೇಸು— ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ
29ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆಬರುತಿ್ತದ್ದಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಗೋ,ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು

ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ. ಆತನುಈಲೋಕದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. 30 ‘ನನ್ನ ನಂತರಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಬರುವನು. ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ದಲೇ ಇದ್ದವನು
ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದು ಈತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31 ಆತನು
ಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಜನರಿಗೆ

ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32-33 ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆತನು ಾರೆಂದು ನನಗೂ

ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ನನಗೆ, ‘ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಇಳಿದುಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡುವವನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ
ನೆಲಸುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ (ಯೇಸುವೇ) ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು

35ಮರುದಿನ ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, 36ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಗೋ,ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ೕ ಾನನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38ಯೇಸು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬಿ್ಬ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. (“ರಬಿ್ಬ” ಅಂದರೆ “ಗುರು”

ಎಂದಥರ್.)
39ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು

ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಸು ಾರು ಾಲು ್ಕ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ.

§ 1:24: ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಪಂಗಡದವರು.
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40 ಈ ಇಬ್ಬರು ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 41 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಸೀ ೕನನನು್ನ ಾಣಲು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (“ಮೆಸಿ್ಸೕಯ”ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದಥರ್.)

42ಅವನು ಸೀ ೕನನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಸೀ ೕನನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀ ೕನ. ನೀನು ಕೇಫನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (“ಕೇಫ”ಅಂದರೆ “ಪೇತ್ರ” ಎಂದಥರ್).

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಹ
ಬೆ ಾ್ಸಯಿದ ಎಂಬಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದರೋ, ಆತನನು್ನ ಾವು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. ಆತನು ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ಆತನು ನಜರೇತಿನವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46ಆದರೆ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರುವುದೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
47ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ, “ಇವನು ನಿಜ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲ.

ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48ನ ಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಅಂಜೂರದ ಮರದ

ಕೆಳಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
49ಆಗ ನ ಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನೇ ದೇವರ ಮಗನು. ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50ಯೇಸು ನ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ

ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು
ನೋಡುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಏರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ
ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಾ ಾಊರಿನಲಿ್ಲ ಮದುವೆ

1 ಾರನೆಯ ದಿನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯೂ
ಬಂದಿದ್ದಳು. 2ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 3ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಾ್ರ ಾರಸವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ,

“ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.
4ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದಳು.
6 ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಾನೆಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶು ಾ್ಧಚಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಕಲಿ್ಲನ
ಾನೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾನೆಯೂ ಸು ಾರು ನೂರು ಲೀಟರ್ ಗಳಷು್ಟ ನೀರು
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

7ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು
ಆ ಾನೆಗಳ ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿದರು.

8ಬಳಿಕಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 9 ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು
ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ ನೀರನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದನು. ಾ್ರ ಾರಸವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ
ಕರೆದು, 10 “ಜನರು ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ದಲು ಹಂಚು ಾ್ತರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಜೆರ್ಯ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಈವರೆಗೂ ಇಟಿ್ಟರುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಯೇಸು ಾಡಿದ ದಲನೆಯ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವಿದು. ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

12ಬಳಿಕಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಎಂಬಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಮತು್ತ ಸಹೋದರರು
ಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಿದ್ದರು.
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 21:12-13; ಾಕರ್ 11:15-17; ಲೂಕ 19:45-46)

13ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋದನು.
14 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ದನ, ಕುರಿ ಮತು್ತ ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡನು.
ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು ಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಯೇಸು ಹಗ್ಗದ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ
ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಾಡಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸುಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,ಹಣವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಹಣವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.
16 ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ನಿನ್ನ ಆಲಯದಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ” ಕೀತರ್ನೆ 69:9

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
18ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ ಎಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು
ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19ಯೇಸು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
20ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಜನರು ನಲವ ಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ದುಡಿದಿ ಾ್ದರೆ!

ನೀನು ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
21 (ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇ ಾಲಯವೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು. 22 ಯೇಸು

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಈ ಾತನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದರು.)

23 ಯೇಸು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಾರೂ ತಿಳಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದುಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

3
ಯೇಸುಮತು್ತ ನಿಕೊದೇಮ

1 ನಿಕೊದೇಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ನಿಕೊದೇಮನು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಒಂದು ಾತಿ್ರ ನಿಕೊದೇಮನುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ನಿಕೊದೇಮನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಉಪದೇಶಕನೆಂದು ನಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
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ಾಡುವ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಾರೂ ಾಡ ಾರರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಣ ಾರನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಗಭರ್ದೊಳಗೆಮತೆ್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ
ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರನು. 6 ದೇಹವು ಾನುಷ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. 7 ‘ನೀನು ಹೊಸ ಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. 8 ಾಳಿಯು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಾಳಿ ಬೀಸುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಾಳಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಮತು್ತ
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9ನಿಕೊದೇಮನು, “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನೂ್ನ

ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 11 ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ
ಏಕೈಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

14 “ ೕಶೆಯು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಅಂತೆಯೇ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಸಹ ಎತ್ತರ ಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 15 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ೌದು,ದೇವರುಲೋಕವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 17ದೇವರು
ತನ್ನಮಗನನು್ನ ಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ,ಆತನಮೂಲಕ ಾಗಿಈಲೋಕದಜನರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18ದೇವರಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ
ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್
ಏನೆಂದರೆ: ಬೆಳಕುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ,ಆದರೆಜನರುಬೆಳಕನು್ನ ಅಪೇ ಸದೆಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಬಯಸಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 21 ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ದೇವರಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುಮತು್ತ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನ
22 ಇ ಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಜುದೇಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು

ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 23 ೕ ಾನನು ಸಹ ಐನೋನ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಐನೋನ್ಎಂಬಊರು ಸಲೀಮ್ಊರಿನಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ಲ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರಿದು್ದದರಿಂದ ೕ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 (ಆಗ ೕ ಾನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.)
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25 ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಯಿತು.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಆತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ೕ ಾನನು, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾತ್ರ ಒಬ್ಬನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು.
28 ‘ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29ಮದುಮಗಳುಮದುಮಗನಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಮದುಮಗನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ಆತನ ಕರೆ ಾಗಿ ಆಲಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. ಮದುಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ಈ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪೂಣಾರ್ನಂದದ ಸಮಯವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
30ಆತನು (ಯೇಸು) ವೃದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ಾನು ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು.

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
31“ಮೇಲಿನಿಂದಬರುವಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು)ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈಲೋಕದ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 32ಆತನು ಾನು
ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಜನರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರೇ ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 34ದೇವರು ಆತನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆಯು
ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
36ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಮಗನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು
ಆ ಜೀವವನು್ನ ಎಂದಿಗೂಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೋಪವುಅವನಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

4
ಯೇಸುಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಾನು ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸುದಿ್ದಯು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 2 ( ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಯೇಸುವಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ ಜನರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದರು.) 3ಆಗ, ಆತನು
ಜುದೇಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4ಸ ಾಯರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಮೂಲಕವೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

5ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಸಿ ಾರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆಊರಿದೆ. 6 ಾಕೋಬನ ಾವಿಯುಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೇಸು

ತನ್ನ ದೀಘರ್ಪ್ರ ಾಣದಿಂದಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಆತನು ಾವಿಯಬಳಿಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 (ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

9 ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ! ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾ ಾದರೋ ಸ ಾಯರ್ದವಳು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)
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10ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಾನು ಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ,ಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ಜೀವಜಲ ನಿನಗೆಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು? ಾವಿಯು ಬಹು ಆಳ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ
ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂಇಲ್ಲ. 12ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗಿಂತಲೂನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ?
ನಮಗೆ ಈ ಾವಿಯನು್ನ ಾಕೋಬನೇ ಕೊಟ್ಟನು. ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಈ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಯೇಸು, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಮತೆ್ತ ಾಹ ಾಗುವುದು. 14 ಆದರೆ
ಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಾಹ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು
ಅವನೊಳಗೆ ಉಕಿ್ಕಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗುವುದು. ಆ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ನೀರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ಾಹ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದನು.
17ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 18 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ

ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಆದರೆಈಗನೀನು ಾರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿ ೕ ಅವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ. ನೀನು
ನನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

21 ಯೇಸು, “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು! ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಾವುದನೊ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಮ ಾದರೋ ಾವು ಾರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು

ತಿಳಿದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯುಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. 23ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ
ಮತು್ತ ಅಂಥ ಜನರೇ ತನ್ನ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. 24ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು”ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು”)

26ಆಗಯೇಸು, “ಆತನೇಈಗನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನೇಮೆಸಿ್ಸೕಯ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂ ಾಗಲಿ

“ನೀನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂ ಾಗಲಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
28ಬಳಿಕಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇಬಿಟು್ಟಊರಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿಜನರಿಗೆ, 29“ ಾನು

ಈವರೆಗೆ ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 30ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಬಂದರು.

31ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ,ಊಟ ಾಡು”ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದರು.
32ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿದೆ. ಆ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
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33 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ದಲೇ ಆ ಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೇ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

34 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನೋ
ಅದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ
ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 35 ‘ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಇನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಅವು
ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿವೆ. 36 ಈಗಲೂ ಸಹ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು
ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈಗಬಿತು್ತವವರೂಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವರೂಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. 37 ‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಾವು ಹೇಳುವ ಾಣು್ಣಡಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 38 ನೀವು ದುಡಿದಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಬೇರೆಯವರು ದುಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಾಭವನು್ನ
ಪಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಳು. 40 ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 41ಆತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.

42ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾವು ದಲು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ
ಸ್ವತಃ ಾವೇಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂಈತನೇಲೋಕರಕ್ಷಕನೆಂದುಈಗ
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರಿಯಮಗ
(ಮ ಾ್ತಯ 8:5-13; ಲೂಕ 7:1-10)

43 ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 44 (ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.) 45ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ,
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಹಬ್ಬದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು.

46 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ಆತನು ನೀರನು್ನ
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ ಆಊರಿನಲೆ್ಲೕ. ಾಜನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ. 47 ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮ್ ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಮಗನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 48ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದ ಹೊರತು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿ, “ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವ ದಲೇ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

50ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 51ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ

ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

52ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾಗ ಗುಣ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೇವಕರುಗಳು, “ನಿನೆ್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಜ್ವರವು ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
53 “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದೇ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನಮನೆಯವರೆಲ್ಲಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು.



ೕ ಾನ 4:54 1654 ೕ ಾನ 5:19

54ಯೇಸುಜುದೇಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯಸೂಚಕ ಾಯರ್ವಿದು.

5
ಕೊಳದ ಬಳಿ ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿ

1ತರು ಾಯಯೇಸುಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ “ಬೆತ್ಸಥ” ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಈ ಕೊಳವು “ಕುರಿ ಾಗಿಲು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. 3 ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಮಂಟಪಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಡ ಾಗಿದ್ದರು,
ಕೆಲವರು ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದರು, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.* 4 † 5ಮೂವತೆ್ತಂಟು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಅವನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ರೋಗಿ ಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಗುಣಹೊಂದಲು ನಿನಗೆ ಅಪೇ ಇದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ರೋಗಿಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು ್ಕ ಾಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾರೂ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಲೇ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿಸಲವೂನನಗಿಂತ ದಲೇಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಆಗಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9ಆ ಕ್ಷಣವೇ
ಆಮನುಷ ್ಯನು ಗುಣಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆದನು.
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗುಣಹೊಂದಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ಇಂದು

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ‡ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನೇ, ‘ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13ಆದರೆ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು ಾರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು.

14 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು
ಗುಣಹೊಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಆಗ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಆಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನುಯೇಸುವೇ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು.

16 ಯೇಸು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.

18ಯೇಸುಸಬ್ಬತ್ತನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದುಹೇಳಿಕೊಂಡುತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸರಿಸ ಾನನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದುಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ

19 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಮಗನು
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರನು; ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾನೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
* 5:3: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 3 ನೇ ವಚನದ ಕೊನೇ ಾಗ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಇವರು ನೀರು ಉಕು ್ಕವುದನು್ನ ಾದುಕೊಂಡಿರುವರು.”
† 5:4: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 4 ನೇ ವಚನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಕೊಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ನೀರನು್ನ
ಉಕಿ್ಕಸುವನು; ನೀರನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸಿದ ಮೇಲೆ ದಲು ಒಳಗೆ ಹೋದವನು ಾವ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವನು.” ‡ 5:10:
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಾರದಲಿ್ಲ ಶನಿ ಾರವು ಏಳನೆಯದಿನ.
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ತಂದೆಯು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಗನೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು
ಮತು್ತ ಾನು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವಿರಿ.

21 ತಂದೆಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ಾನು
ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

22 “ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತೀಪುರ್ ಾಡುವ
ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 23 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಮಗನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

24 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ
ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಈ ಾಗಲೇ ಮರಣವನು್ನ ಾಟಿ ಜೀವಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಸತು್ತಹೋದವರು ದೇವರ ಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ.
ಕೇಳಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 26 ತಂದೆಯು ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಗನಿಗೂ ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 27 ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

28 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಿಂದ ಎದು್ದಬರುವರು. ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು.

30 “ ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನು. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀಪುರ್ ಸರಿ ಾದದು್ದ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಗಳು
31 “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ನನ್ನ

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

33 “ನೀವು ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು.
34 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 35 ೕ ಾನನುಉರಿಯುವದೀಪದಂತೆ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

36 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ೕ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಗಳಿವೆ. ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಾ ಗ ಾಗಿವೆ. ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಾಯರ್ಗಳೇ, ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 37 ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಾನೇ ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವುಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 38ತಂದೆಯಉಪದೇಶವುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು
ಕಳುಹಿಸಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 39 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುನಿಮಗೆನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅದೇ

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! 40 ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೀವವನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
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41 “ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 42 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
ದೇವರಮೇಲೆನಿಮಗೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದುನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. 43 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಬಂದು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 44 ನೀವು ಪರಸ್ಪರ
ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆಒಬ್ಬನೇದೇವರಿಂದಬರುವಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೆಂದೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ? 45 ಾನು ತಂದೆಯಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ೕಶೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. 46 ನೀವು ೕಶೆಯನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
47 ಆದರೆ ೕಶೆ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ?”

6
ಐದು ಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾನ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17)

1 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರವನು್ನ (ತಿಬೇರಿಯ ಸರೋವರ) ಾಟಿ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
3ಆಗಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವೂ ಬಹು
ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ಈ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6 (ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್
ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿದಿತು್ತ.)

7 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾದರೆ, ಇನೂ್ನರು
ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯಗ ಾದರೂ* ಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಅಂದೆ್ರಯನೆಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಂದೆ್ರಯನು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ.
9ಅಂದೆ್ರಯನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ
ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಈಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಯೇಸು, “ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಹುಲು ಾಗಿ
ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 11ಬಳಿಕಯೇಸು
ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ತಿಂದರು.

12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಉಳಿದುಹೋದ ರೊಟಿ್ಟ
ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ಾವುದನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಉಳಿದುಹೋಗಿದ್ದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನ್ನಲು
ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಕೇವಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರುಉಳಿದುಹೋದ ಆ ಾರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ದೊಡ್ಡ ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

14 ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರ ಾದಿ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂಈತನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.
* 6:7: ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆ ಾಯ.
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15 ತನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಜನರು ೕಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋದನು.
ನೀರಿನಮೇಲೆ ಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 14:22-27; ಾಕರ್ 6:45-52)

16 ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸರೋವರಕೆ್ಕ (ಗಲಿ ಾಯ) ಹೋದರು. 17 ಆಗಲೇ
ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಯಿದ್ದ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 18 ಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ.
ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಅವರು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಸು ಾರು ಮೂರು ಅಥ ಾ
ಾಲು ್ಕ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 20 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೋಣಿ ಳಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ, ಅವರು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ದಡಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯು
ತಲುಪಿತು.
ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಟ

22ಮರುದಿನ ಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದರೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ ಅದೊಂದು ದೋಣಿ ಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲತೆ್ತಂಬುದೂ
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 23 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ ಬಂದವು.
ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ದಡದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ದೋಣಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭುವು
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿಂದಿದ್ದರು. 24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಯೇಸುವೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ

25 ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾ ಾಗ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವ ನನ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದ ಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27 ಈ
ಲೋಕದ ಆ ಾರವು ಕೆಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಆ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗದಂಥ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ ಾವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29ಯೇಸು, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. ಈ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನು ನೀನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆ? 31 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ (ಆ ಾರವನು್ನ) ತಿಂದರು. ‘ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
✡ 6:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 78:24.
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32ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಜ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 33ದೇವರ ರೊಟಿ್ಟ ಾವುದು? ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದುಈಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡು ಾತನೇ ದೇವರು ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34ಜನರು, “ಅ ಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ

ಹಸಿವೆ ಾಗದು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗದು. 36 ಾನು ನಿಮಗೆ
ದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. 37 ತಂದೆಯು ನನ್ನ

ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಅವರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದು್ದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೊರತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 39 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಆ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ನನಿ್ನಂದ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. 40ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಇಡುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮದಿನದಂದು ಾನುಆವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದನು.

41ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. “ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟಯೇ
ಾನು”ಎಂದುಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಅವರು ಆ ೕಪಿಸಿದರು. 42ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನುಯೇಸು. ಇವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಇವನು ಕೇವಲ ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದರು.

43ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. 44 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕರೆತರುವನು. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದ ಹೊರತು ಾವನೂ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು. 45 ‘ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನು’✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಜನರು ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
46 ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರು ಾತನು ಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ತಂದೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.

47 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
48 ಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವರೊಟಿ್ಟ. 49ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳುತಮಗೆದೇವರುಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮನ್ನವನು್ನ
ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಅವರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 50ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟ
ಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ನನ್ನ
ದೇಹ. ಈಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಜನರುಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡ ಾದೀತು?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

53 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದೇಹವನು್ನ
ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ಜೀವ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 55 ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿಜ ಾದ
ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿಜ ಾದ ಾನೀಯ ಾಗಿದೆ. 56 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
✡ 6:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 54:13.
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57 “ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ
ರೊಟಿ್ಟಯಂತಲ್ಲ ಾನು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದಇಳಿದುಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ. ಈರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು,”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

59ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
ನಿತ್ಯಜೀವದ ನುಡಿಗಳು

60 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಈ ಉಪದೇಶವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ಾರು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.

61 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ೕಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು, “ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತೇ? 62 ಾ ಾದರೆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮರಳಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಬೇಸರಪಡುವಿ ಾ? 63 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ.
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೇವ ಾತ್ಮ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 64 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಲ್ಲದವರು ಾರೆಂದೂ ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರೆಂದೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ ದಲಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ.) 65ಇದಲ್ಲದೆಯೇಸು, “ತಂದೆಯಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಾವನೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇ ಾರಣ” ಎಂದನು.

66 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

67ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

68 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವೆಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 69 ಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

70 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ನೀವೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು
ಸೈ ಾನನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 71ಯೇಸು ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ
ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೂದನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಮುಂದೆಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನೇ.

7
ಯೇಸುಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 2ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಣರ್ಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 3ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸುವಿನ
ಸಹೋದರರುಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆಗಅಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ನೀನು
ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. 4ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವನು
ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಕೂಡದು. ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಿಕೊ. ನೀನು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಸಹ

ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)
6 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ ಾದರೋ

ಹೋಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯವೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ಈ
ಲೋಕವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
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ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಹೋದನಂತರ ಆತನು
ಸಹ ಗುಟಾ್ಟಗಿಹೋದನು. 11ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತ ಆತನಿ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಂದು ನೆರೆದಿದಿ್ದತು. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರರು,
“ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. 13 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

14 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಾಗ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಎಂದೂ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿತನು?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸತೊಡಗಿದರು.

16ಯೇಸು, “ ಾನುಉಪದೇಶಿಸುವಸಂಗತಿಗಳುನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನಉಪದೇಶವುನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ (ದೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ. 17 ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ ಾಡಬಯಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ
ಉಪದೇಶವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದೆ್ದೕ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು, ತನಗೇ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಇಲ್ಲ. 19 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ೌದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20ಜನರು, “ದೆವ್ವವು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ! ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದ ಒಂದು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. (ಆದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ೕಶೆಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ದಲೇ
ಜೀವಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಂದ ಈ ಸಂ ಾ್ಕರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಒಬ್ಬನ ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ?
24ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ?

25 ಬಳಿಕ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು, “ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ಈ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ 26 ಆದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾಣುವ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಾಡದಂತೆ ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಂಬ
ನಿ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. 27 ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ, “ ೌದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಾನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಬಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ.
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ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನಿಂದಲೇ ಬಂದೆನು ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

30 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

31 ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾವು
ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಡಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬೇಕು” ಎಂದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ

32 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33ಆಗಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಳಿಕ, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದಂತೆ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವನು? ನಮ್ಮವರು
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನೇ? 36 ಇವನು (ಯೇಸು),

‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು,
‘ ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಇದರಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶ

37 ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಯೇಸು
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ಾವನಿ ಾದರೂ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ.
38 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗಿಂದ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ”ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವರು
ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದ
ಾರಣ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಾದವಿ ಾದ

40ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಪ್ರ ಾದಿ”ಎಂದರು.
41 “ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವೀದನ

ಕುಟುಂಬದವನೆಂತಲೂ ಾವೀದನು ಾಸಿಸಿದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನಿಂದ ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆಂತಲೂ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. 43 ಹೀಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು.
44 ಕೆಲವರುಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

45 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ, ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

46 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

47 ಫರಿ ಾಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 48 ಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ

ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! 49ಆದರೆಹೊರಗಿನಜನರಿಗೆಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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50 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನು ಇದ್ದನು. ದಲೊಮೆ್ಮ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಿದ್ದವನು ಇವನೇ. 51 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು
ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡು.
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 53ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

8
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

1ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2ಮರುದಿನ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಮರಳಿ ಹೋದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೆರೆದುಬಂದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

3 ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಳು. 5 ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ನೀನೇ ಹೇಳು” ಎಂದರು.
6ಯೇಸುವನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು

ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು. 7ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅದೇ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಲನೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 8ಮತೆ್ತ ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು.

9ಯೇಸುವಿನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ದಲು
ಹಿರಿಯರು,ನಂತರಇತರರುಹೊರಟುಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆಅಲಿ್ಲಉಳಿದವರೆಂದರೆ,ಯೇಸುಮತು್ತ ಆಸಿ್ತ ್ರೕ.
ಆಕೆಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 10ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಅ ಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ? ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನಿನಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ,ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು,

ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು

12 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಕೊಡುವ ಬೆಳಕನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಹೇಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಯೇಸು, “ ೌದು, ಾನೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ. ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದು
ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ನೀವು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಾನು ಾಡುವ ತೀಪುರ್
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತನೆ. 17 ಇಬ್ಬರ ಾ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನನ್ನ ಪರ ಾದ ಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದತಂದೆಯುನನ್ನಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

19ಜನರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,

ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಯೇಸುವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಾರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ
ಸಮಯಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ

21ಯೇಸುಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಕೊಂದುಕೊಳು್ಳವನೇ? ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ, ಾನು
ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾದರೋ ಮೇಲಿನವನು. ನೀವು ಈ
ಲೋಕದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ. 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ
ಎಂದು ಾನುನಿಮಗೆಹೇಳಿದೆ. ೌದು, ಾನೇಆತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವುನಂಬದಿದ್ದರೆನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ನೀವು ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ದಲಿಂದ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆನೋ, ಆತನೇ ಾನು. 26 ನಿಮ್ಮ

ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಯೇಸು ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವಿರಿ (ಕೊಲು್ಲವಿರಿ). ಾನೇ ಆತನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿ ಾಗುವುದು. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು (ದೇವರು) ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅನೇಕ
ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.

ಾಪವಿ ೕಚನೆಯಬಗೆ್ಗಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. ಾವೆಂದೂ ಾರ ಗು ಾಮರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾಪ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಪಕೆ್ಕ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಪವು ಅವನ ಯಜ ಾನ ಾಗಿದೆ. 35 ಗು ಾಮನು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36ಆದ್ದರಿಂದ
ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿರಿ. 37 ನೀವು
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ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನೀವುನಿಜ ಾಗಿಯೂಅಬ್ರ ಾಮನಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 40 ಾನುದೇವರಿಂದಕೇಳಿದಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆಹೇಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆನೀವುನನ್ನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನುಅಂಥದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 41ಆದ್ದರಿಂದನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ಾಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಾದರಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಮಗಿರುವ ತಂದೆ

ಆತನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
42 ಯೇಸು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 43 ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. 44 ಸೈ ಾನನೇ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವನ ದುರಿಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು
ಆರಂಭದಿಂದಲೂಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವುಇಲ್ಲವೇಇಲ್ಲ. ಅವನು
ಸ್ವ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಸುಳಿ್ಳಗೆ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

45 “ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಇರುವನೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವೇಕೆ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾರಣ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ತನ್ನ ಮತು್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
48 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ! ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವು

ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
49ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾನು ೌರವ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 50ನನ ಾಗಿ ೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ೌರವ
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ‘ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 53 ನಮ್ಮತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ? ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

54ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಆತನನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
55 ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಾನು ಸಹ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
ಾನು ಆತನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ಾನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವು ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಆ ದಿನವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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57ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ನೋಡಿರುವಿ ೕ? ನಿನಗೆ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ವೂಆಗಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

58ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ
ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 59 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಆತನತ್ತ ಬೀರಲು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆಯೇಸು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

9
ಯೇಸು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು

1ಯೇಸು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಕಂಡನು. 2ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಲು ಾರ ಾಪ ಾರಣ? ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಾಪವೇ ಅಥ ಾ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾಪವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
3ಯೇಸು, “ಅವನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾಪ ಾಗಲಿ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವಲ್ಲ. ದೇವರ
ಾಯರ್ವು ಅವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಲೆಂದು ಹೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ ಾವು ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಾವನೂ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರನು. 5 ಾನು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ, ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಸರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ ಕೊಳದಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಸಿಲೋವ ಅಂದರೆ “ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”) ಅಂತೆಯೇ ಅವನು
ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಬಂದಿತು.

8 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮತು್ತ ಅವನ ನೆರೆಯವರು,
“ನೋಡಿ! ಾ ಾಗಲೂ ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ”ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಕೆಲವು ಜನರು, “ ೌದು ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಅವನಂತಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಯೇಸು ಎಂಬವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಸಿಲೋವ

ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ
ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12ಜನರು ಆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ
13ಬಳಿಕಜನರುಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರಬಳಿಗೆಕರೆದು ತಂದರು. ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನು

ಅವನೇ. 14ಯೇಸು ಕೆಸರು ಾಡಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ

ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗನನಗೆ

ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರರು, “ಇವನು ಾಪಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡ ಾದೀತು?” ಎಂದರು.

ಹೀಗೆಯೆಹೂದ್ಯರಲೆ್ಲೕ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಉಂಟಾಯಿತು.
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17ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಗುಣಹೊಂದಿದವನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ದಲು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಿದೆ ಎಂದು

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು.
19ಅವರು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ? ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಾ ಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

20 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂಬುದೂ
ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 21 ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಾರು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೋ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ. ಇವನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22ಅವನತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಗೆ
ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದುಹೇಳುವ ಾರನೆ್ನೕಆಗಲಿಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. 23 ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಅವನು
ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
24 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರನು್ನ

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.
25ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ಅವನು ಾಪಿ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು;

ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
26ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು)ನಿನಗೇನು ಾಡಿದನು? ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ

ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
27ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ

ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, “ನೀನು ಅವನ
(ಯೇಸು)ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿರುವೆ. ಾವು ೕಶೆಯಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29ದೇವರು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಆಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ಸಹ

ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿ. ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಾಪಿಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮೆ್ಮಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೂ
ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. 32 ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾ ಾದರೂ
ಎಂ ಾದರೂ ಗುಣಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ದಲನೆ ಸಲ. 33ಆ ಮನುಷ ್ಯನು (ಯೇಸು) ದೇವರಿಂದಲೇ
ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, “ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದವನು ನೀನು! ನಮಗೇ
ಉಪದೇಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.
ಆತಿ್ಮಕ ಅಂಧತೆ

35 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗಟಿ್ಟದು್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೇಸು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾ್ವಮೀ,ಆಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು? ನನಗೆತಿಳಿಸು. ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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37ಯೇಸು, “ನೀನು ಆತನನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆ. ಈಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನೇ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.

39 ಯೇಸು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ಗಲೆಂದು ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಕುರುಡರು
ಾಣುವಂ ಾಗಲೆಂದೂ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು ಕುರುಡ ಾಗಲೆಂದೂ ಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಫರಿ ಾಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಕುರುಡರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ?”

ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.
41ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಪವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನೀವು, ‘ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಪಿಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10
ಕುರುಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುರಿಗಳು

1ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮಗೆಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತೆ್ತಲಿ್ಲಂ ಾದರೂ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ಾವಲು ಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ.
ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4 ಆ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ
ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. 5ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅವನ
ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಯೇಸು ಹೇಳಿದಈ ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ

7ಆದ್ದರಿಂದಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ಾನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರುಮತು್ತ ಸುಲಿಗೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನೇ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬಲ್ಲರು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 10 ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಾ ಾದರೋ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು ಬಂದೆನು.
11 “ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿತ ಾಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರುಬನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಾಳು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣು ಾಗ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 13ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14-15 “ ಾನು ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ (ಜನರಿ ಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ನನಗೆ
ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೆ
ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂದೆಯಿರುವುದು
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. 17ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
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ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು;
ಾನೇ ಅದನು್ನ ಇಚಾ್ಛಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 20ಅವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು, “ಅವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ
ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು
22ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ

ಹಬ್ಬ. 23ಯೇಸುದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆಸೊಲೊ ೕನನಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 24ಯೆಹೂದ್ಯರುಯೇಸುವಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆ?
ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು, “ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ (ಜನರಲ್ಲ).
27 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ
ಾರೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30ತಂದೆಯುಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತೆ್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು

ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರುವುದು ನೀನು ಾಡಿದ ಾವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ. ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿ. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ. ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ! ಆದ ಾರಣ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು’✡
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. 35 ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 36 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುವವನೆಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 37 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು
ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 38 ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾನು ಾಡಿದರೆ, ಆ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ
ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ಲದರೂನಂಬಿಕೆಇಡಿರಿ. ತಂದೆಯುನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಮತು್ತ ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.
✡ 10:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 82:6.
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40 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ೕ ಾನನು ದಲು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು. 41 ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ ೕ ಾನನು ಎಂದೂ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ೕ ಾನನು ಈಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಅವರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 42ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

11
ಾಜರನಮರಣ

1 ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆ ಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಾಥರ್ಳು ಈಊರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
(ಯೇಸುವಿಗೆ) ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳೇ ಈ
ಮರಿಯಳು. ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಾಜರನುಮರಿಯಳ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದನು. 3ಆದ್ದರಿಂದಮರಿಯಳುಮತು್ತ
ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
4 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಈ ಾಯಿಲೆಯು ದೇವರ ಮತು್ತ ದೇವಕು ಾರನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ

ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮರಣ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಾಥರ್ಳನು್ನ, ಆಕೆಯ
ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ‘ ಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆತನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಂಗಿದನು. 7ಬಳಿಕ
ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವುಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಜುದೇಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಅ ಾದದು್ದ ಕೇವಲಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟೕ. ಈಗನೀನುಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿ ಾ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

9 ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ೌದಲ್ಲವೇ? ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು
ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲನು. 10 ಆದರೆ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಾವ
ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಜರನು ಈಗ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಶಿಷ ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ,ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಆರೋಗ ್ಯ ಹೊಂದುವನು”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
13 ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಾಜರನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲಯೇಸು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ ಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 15 ಆದರೆ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ,ಆಗ ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಿರಿ. ಬನಿ್ನ,ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ತೆ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು

17 ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ಾಗಲೇ ಾಜರನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ಾಲು ್ಕ
ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 18 ಬೆ ಾನಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಎರಡು
ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 19 ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ ಅವರ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಜರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಬಂದಿದ್ದರು.
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20ಯೇಸುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಥರ್ಳುಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಲುಹೊರಗೆಹೋದಳು.
ಆದರೆ ಮರಿಯಳುಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದಳು. 21 ಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಾಥರ್ಳು, “ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಎದು್ದಬರುವನೆಂದು

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.
25ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನೇ ಪುನರು ಾ್ಥನ. ಾನೇ ಜೀವ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಾನು ಸತ್ತನಂತರವೂ

ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 26ಮತು್ತ ಬದುಕು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಇದನು್ನ ನಂಬುವಿ ಾ?” ಎಂದನು.
27 ಾಥರ್ಳು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನು ದೇವರಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುವೆ. ಈಲೋಕಕೆ್ಕ

ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೇ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುವನು
28 ಾಥರ್ಳುಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಾದಮರಿಯಳಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.
ಾಥರ್ಳು ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ, “ಗುರುವು (ಯೇಸು) ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ
ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಥರ್ಳು ತನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ಆತನಿದ್ದನು. 31ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 32ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಮರಿಯಳುಹೋದಳು. ಆಕೆಯುಯೇಸುವನು್ನ ಕಂ ಾಗಆತನ ಾದಗಳಿಗೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನು
ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33 ಮರಿಯಳ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಾಗ,
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿದನು. 34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು.
35ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
36ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೋಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು!” ಎಂದರು.
37 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನ ಾ್ಲ; ಾಜರನಿಗೂ

ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?” ಎಂದರು.
ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಾಜರ

38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು, ಾಜರನಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಒಂದು ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 39 “ಆ
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ” ಎಂದುಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಾಜರನ ಅಕ್ಕ ಾದ ಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜರನು ಸತು್ತ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ
ದು ಾರ್ಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

40ಯೇಸು ಾಥರ್ಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಣುವೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನು” ಎಂದನು.

41 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಾಯಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ

ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆನು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಅವರು
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ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 43 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ,
“ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಕರೆದನು. 44 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನು ( ಾಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನಮುಖವನು್ನ ಕರವಸ್ತ ್ರದಿಂದಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ.
ಆಗಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆಸುತಿ್ತರುವಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ,ಅವನುಹೋಗಲಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:1-5; ಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2)

45 ಮರಿಯಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಇವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 46ಆದರೆ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು
ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 47 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈಮನುಷ ್ಯನು
(ಯೇಸು)ಅನೇಕಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 48ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾವುಅವನಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರೋಮ್ ಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ
ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು”ಅಂದರು.

49 ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವಷರ್ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು,
“ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! 50 ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವು ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಾಯುವುದುಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
51 ಇದು ಾಯಫನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಷರ್ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇಸು ಾಯು ಾ್ತನೆಂದು ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು.
52 ೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು ಾಯಲಿದ್ದನು.

53 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
54 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ತಮ್ಮ ಾ್ರಮಗಳಿಂದ
ಅನೇಕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 56ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬರುವನೇ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು?”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 57 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು, ಯೇಸು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾರಿ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

12
ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:6-13; ಾಕರ್ 14:3-9)

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರು ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಜರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಊರೇ ಬೆ ಾನಿ. (ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಾಜರನು.) 2ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಾತಿ್ರಭೋಜನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು. ಾಥರ್ಳು ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾಜರನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ ಮರಿಯಳು, ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ* ಅಧರ್ ಲೀಟರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು.

* 12:3: ಸುಗಂಧತೈಲ ಾಡ್ರ್ ಗಿಡದ ಅಪ್ಪಟ ಬೇರಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ತೈಲ.
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ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸು ಾಸನೆಯು ಇಡೀ
ಮನೆಯನೆ್ನೕ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

4 ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. (ಮುಂದೆ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವನು ಇವನೇ.) ಮರಿಯಳು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯೂದನು
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು, “ಆ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು.† ಅದನು್ನ
ಾರಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದನು. 6 ಆದರೆ ಯೂದನಿಗೆ

ಬಡವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದ್ದ ಹಣದಪೆಟಿ್ಟಗೆಯುಅವನವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಹಣವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7ಯೇಸುಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನನು್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಈದಿನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಆಕೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 8 ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾ್ತರೆ
ಆದರೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಾಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು
9ಯೇಸು ಬೆ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅನೇಕಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೇಳಿ ಆತನನೂ್ನ ಾಜರನನೂ್ನ

ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಾಜರನು.
10 ಆದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 11 ಾಜರನ
ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರನು್ನ ತೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ ಾರಣವೇಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮ ಾ್ತಯ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-40)

12 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಜನರು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು.

“ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರು ಾತನಿಗೆ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜನಿಗೆ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ!”

ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿದರು.
14ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕತೆ್ತ ಂದನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ

ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇದು ನೆರವೇರಿತು:
15 “ಸಿ ೕನ್ ನಗರವೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!

ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಾಜನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.” ಜಕಯರ್ 9:9

16 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆಏರಿಹೋದ ನಂತರ,ಈಸಂಗತಿಗಳುಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು;ಮತು್ತ ಾವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ
† 12:5: ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಮೂಲ ದಿ ಾರಿ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ.
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17ಯೇಸು ಾಜರನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ
ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಯೇಸು ಾಡಿದ ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು, “ನೋಡಿ! ನಮ್ಮ ೕಜನೆಯು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು. ಜನರು ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಜೀವ,ಮರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ

20ಅಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ಜನರುಸಹಇದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಇವರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. 21 ಈ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. (ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗಲಿ ಾಯದ
ಬೆ ಾ್ಸಯಿಎಂಬಊರಿನವ ಾಗಿದ್ದವನು.) ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವುಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು”ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 22ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಂದೆ್ರಯನಬಳಿಗೆಹೋಗಿಈವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅಂದೆ್ರಯನುಮತು್ತ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಟಾ್ಟಗಿಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
24 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಗೋಧಿಯ ಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದು್ದ ಾಯಲೇಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಅದು ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಾಳುಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವುದು. ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ
ಾ ಾಗಿರುವುದು. 25 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. 26 ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವಕನುಇರುವನು. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವಜನರನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯುಸ ಾ್ಮನಿಸುವನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತುಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
27ಯೇಸು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ,

ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸಂಕಟ ಾಲದಿಂದ ರ ಸು ಎನ್ನಬೇಕೇ?’ ಇಲ್ಲ! ಸಂಕಟಪಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಾನು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 28ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಮತೆ್ತ

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂಬ ಾಣಿ ಆಯಿತು.
29ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ “ಅದು ಗುಡುಗು” ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನುಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು!” ಎಂದರು.
30 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ಾಣಿ ಾದದು್ದ ನನಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ. 31 ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ

ತೀ ಾರ್ಗುವ ಾಲ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ (ಸೈ ಾನ) ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬ ಾಗುವುದು.
32 ಾನುಭೂಮಿಯಿಂದಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು. ಆಗ ಾನುಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಈ ಾತಿನಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದನು.

34ಜನರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
‘ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಈ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
35ಅದಕೆ್ಕಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಬೆಳಕು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಬೆಳಕು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು ( ಾಪ) ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. 36ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಬೆಳಕನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೇ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಬೆಳಕಿನವ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನನು್ನ ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
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37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು ಆ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತುಗಳು
ನೆರವೇರಿದವು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಹುಬಲವು ಾರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಯಿತು?” ಯೆ ಾಯ 53:1

39 ಆದ ಾರಣವೇ ಜನರು ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆ ಾಯನು ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

40 “ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾಣದಂತೆ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಗುಣಹೊಂದದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕ ಾ್ಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 6:10

41ಯೆ ಾಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ)ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
42 ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಸಹ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಫರಿ ಾಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಭಯ
ಅವರಿಗಿತು್ತ. 43ಈಜನರು ದೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೆ್ನೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.
ಯೇಸುವಿನಉಪದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು

44ಬಳಿಕಯೇಸು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನಲಿ್ಲ
(ದೇವರು) ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 45 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 46 ಾನೇ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದೆಂದು ಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

47 “ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ನಂಬದಿರುವ
ಜನರಿಗೆತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ಾನಲ್ಲ. 48ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಇಡದಿರುವವನಿಗೆಮತು್ತ ಾನುಹೇಳುವುದನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾನು ಆಡಿದ ಾತುಗಳೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಅವೇ
ಅವನಿಗೆತೀಪುರ್ ಾಡುತ್ತವೆ. 49ಏಕೆಂದರೆ,ನನ್ನ ಾತುಗಳುನನಿ್ನಂದಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ತಂದೆಯೇ ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು,ಏನು ಾ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 50ತಂದೆಯ
ಆ ಯು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

13
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು

1 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಬಹು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನವರನು್ನ
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಅ ಾರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವ ಾಲ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.

2 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರಯ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಾಡುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ಇಸ ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. (ಯೂದನು

ಸಿ ೕನನ ಮಗ.) 3 ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಈಗ ದೇವರ
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ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು
ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು;ಅಂಗವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5ಅನಂತರ ಒಂದು
ಬೋಗುಣಿಗೆನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಸ್ತ ್ರದಿಂದ
ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದನು.

6 ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು
ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.

7 ಯೇಸು, “ಈಗ ಾನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಲು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ತಲೆಯನೂ್ನ ತೊಳೆ!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
10 ಯೇಸು, “ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡವನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ

ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಆತನು,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೇಸು ಅವರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು ಅಥರ್ ಾಯಿತೇ? 13ನೀವು ನನ್ನನು್ನ,
‘ಗುರುವೇ, ಪ್ರಭುವೇ’ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಗುರುವೂ
ೌದು, ಪ್ರಭುವೂ ೌದು. 14ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂಗುರುವೂಆಗಿರುವ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಸೇವಕನಂತೆ
ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಡಬೇಕು.

16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸೇವಕನು ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಿರಿ.

18 “ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು.’* ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಾತು ನೆರವೇರಬೇಕು. 19 ಅದು ನೆರವೇರು ಾಗ ಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕೆಂದು, ಅದು

ನೆರವೇರವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನ ದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:20-25; ಾಕರ್ 14:17-21; ಲೂಕ 22:21-23)

21 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತತ್ತರಗೊಂಡು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆತನು ಾರ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 23 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ

ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನೇ ಅವನು. 24 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಈ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ,
ಾರನು್ನ ಕುರಿತುಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು.
25 ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾಗಿಕೊಂಡು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ಾರು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
* 13:18: ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನುಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 41:9.
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26 ಯೇಸು, “ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಅದನು್ನ ಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಸಿ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಯೂದನು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಾಗೆ

ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ ಹಣದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಬಡಜನರಿಗೆಏ ಾದರೂ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಯೇಸುಅವನಿಗೆಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು
ಶಿಷ ್ಯರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

30ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನಂತರಯೂದನುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಹೋದನು. ಆಗ
ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ

31ಯೂದನು ಹೊರಟುಹೋದಮೇಲೆಯೇಸು, “ಈಗಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು. 32 ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

33ಯೇಸು, “ನನ್ನಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾತ್ರ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವುನನ ಾಗಿ
ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರ ಾರಿರಿ.

34 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 35 ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ,
ನೀವೂನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34)

36ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ಈಗ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ ಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
37 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಏ ಾಗದು? ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಯೇಸು, “ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡುವೆ ಾ? ಾನು ನಿನಗೆ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

14
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಆದರಣೆ ಾತುಗಳು

1 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ವಿ ಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ಹೋಗಿ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವೂಇರಬೇಕು. 4 ಾನುಹೋಗಲಿರುವಸ್ಥಳದ ಾರಿಯುನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ತೋಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ಎಲಿ್ಲಗೆಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು, ಆ ಾರಿಯನು್ನ ಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು?” ಎಂದನು.
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6ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂಸತ್ಯವೂಜೀವವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ತಂದೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗಲು ಾನೇ ಏಕೈಕ
ಾಗರ್. 7ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ

ಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
9 ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲದಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
‘ತಂದೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕೇಳುವಿರಿ? 10 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂನಂಬುವಿ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳುನನಿ್ನಂದಲೇ
ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
11 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾದರೂ ನಂಬಿರಿ.
12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವನು. ೌದು ಾನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವನು ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13ಮತು್ತ ನೀವುನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಆಗಮಗನಮೂಲಕ ಾಗಿ
ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ

15 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವವುಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರಿ. 16 ಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಆತನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.
ಆ ಸ ಾಯಕನು ಸ ಾ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. 17 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಸ ಾಯಕನು. ಈ
ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ. ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

20 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂಪಿ್ರೕತಿಸುವನುಮತು್ತ ಾನೂಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿ ೕತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವನು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವೆವು. 24 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಈಉಪದೇಶವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯದು.

25 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ
ಸ ಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ
ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಆ
ಸ ಾಯಕನು.
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27 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಭಿನ್ನ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 28 ‘ ಾನು ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ಎಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವುಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು.
29 ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಇದು
ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ.

30 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು
(ಸೈ ಾನನು) ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

“ಬನಿ್ನ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ.”

15
ಯೇಸು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದನೆ

1 “ ಾನು ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು. 2 ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕವಲನು್ನ ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವನು. ಫಲಕೊಡುವ ಕವಲು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 3 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
4ನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ,ಆಗ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಾವ ಕವಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ
ಫಲಕೊಡ ಾರದು. ಅದು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

5 “ ಾನೇ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ; ನೀವೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ
ಾಡ ಾರನು. 6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲದವನು ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಲಿನಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು

ಸತು್ತಹೋಗುವುದು. ಸತ್ತ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದು ಸುಟು್ಟ ಾಕುವರು.
7ನೀವುನನ್ನಲಿ್ಲಯೂನನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆಏನುಬೇ ಾದರೂಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,ಅದು
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಟು್ಟ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆಮಹಿಮೆಆಗುವುದು.

9 “ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನಗಿರುವ ಆನಂದವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಆನಂದ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾಗಿದೆ. 13 ಗೆಳೆಯರಿ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾರಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
15 ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ ಾನನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು
ಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಫಲಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸ. ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ
ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆ .
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 “ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದರೆ, ಅದು ದಲು ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ

ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಲೋಕದೊಳಗಿಂದಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.

20 “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. 21 ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಾಡುವರು. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 22 ಾನು ಬಂದು ಈ ಲೋಕದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಾವ ನೆವವೂಇಲ್ಲ.
23 “ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಬೇರೆ ಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಾಡಿದಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂಅವರು
ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 25 ‘ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’* ಎಂದು
ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ನಿಜ ಾಗಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು.

26 “ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆ ಸ ಾಯಕನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು. 27ಮತು್ತ ನೀವು ದಲಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುವಿರಿ.

16
1“ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಾನುಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

2 ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸುವರು. ೌದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಜನರು ೕಚಿಸುವ ಾಲ ಬರಲಿದೆ. 3 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 4ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್
“ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ

ಸಂಗಡವಿದೆ್ದನು. 5 ಈಗ ಾದರೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. 7 ಆದರೆ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಹೋಗಿ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

8“ಸ ಾಯಕನುಬಂದು ಾಪ,ನೀತಿ, ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಈವಿಷಯಗಳಬಗೆ್ಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು.
9ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದಜನರಲಿ್ಲ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿರೂಪಿಸುವನು. 10 ಾನು
ತಂದೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗುವುದರಿಂದನೀತಿಯವಿಷಯ ಾಗಿಯೂಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವನು. ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಆ ಸ ಾಯಕನು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಧರಪಡಿಸುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿದೆ.

* 15:25: ಅವರು… ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 35:19; 69:4.
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12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು. 13 ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ನಡೆಸುವನು. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ವಂತ
ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾತ್ರ ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 14ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕನನ್ನನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15ನನ್ನ ತಂದೆಗೆಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಆದ ಾರಣ,ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
ದುಃಖವು ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು

16 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ.”

17 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ
ಸ್ಪಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಶಿಷ ್ಯರು,
“ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ’ ಎಂದರೇನು? ಆತನ ಾತೇ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

19ಶಿಷ ್ಯರು ಇದರಬಗೆ್ಗ ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಎಂಬುದುಯೇಸುವಿಗೆತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಆತನು,
“ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ’ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ನೀವುಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? 20ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖಪಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಪಡುವುದು.
ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಆನಂದ ಾಗುವುದು.

21 “ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತಳೆ. ಮಗುವು ಜನಿಸಿ ಾಗ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಗು ಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತಳೆ.
22 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ. ಆಹಷರ್ವನು್ನ ಾರೂನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 23ಆದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನನಗೆ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವುಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.
ಲೋಕದಮೇಲೆ ವಿಜಯ

25 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಸಮಯವುಬರಲಿದೆ.
ಆಗ ಾನು ಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಸರಳ ಾದ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು. 26 ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ೌದು, ತಂದೆಯು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರಿಂದ
ಮತು್ತ ಾನು ದೇವರಿಂದಬಂದೆನೆಂದುನೀವುನಂಬುವುದರಿಂದಆತನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಈಗ ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29ಆಗಶಿಷ ್ಯರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ
ಕಠಿಣ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಬಳಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 30 ನಿನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಈಗ
ತಿಳಿಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

31ಯೇಸು, “ ಾ ಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕ ಾ? 32 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಚದರಿಹೋಗುವ
ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವನು. ಆ ಸಮಯ ಈಗಲೇ
ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಿರಿ. ಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿ
ಾನೆಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
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33 “ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರಯೇಸುವಿನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
“ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಲ್ಲನು. 2 ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾರ್ರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬನೇ
ಸತ್ಯದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವ.
4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆ
ಪಡಿಸಿದೆನು. 5 ಈಗ, ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.

6 “ನೀನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದೆನು. ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನೀನೇ ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು. 7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ
ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ಆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿಯೂ

ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಇವರು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 9ಈಗ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇವರಿ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಇವರಿಂದ ನನಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಿದೆ.

11 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಇವರು ಇನೂ್ನ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರ ಾದ ತಂದೆಯೇ, (ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ) ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಯು್ದ ಾ ಾಡು. ನೀನೂ ಾನೂ ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಲು
ಆಗ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 12 ಾನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಯು್ದ
ಾ ಾಡಿದೆನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ

(ಯೂದನೆಂಬ) ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಇವರಲಿ್ಲ ಾಶ ಾದನು.
13 “ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಈ

ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾನು
ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಈಲೋಕವುಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ
ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು
ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ.

15 “ನೀನು ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರನು್ನ
ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈ ಾನನಿಂದ) ತಪಿ್ಪಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿಲ್ಲ. 17“ನಿನ್ನ
ಸತ್ಯದಮೂಲಕ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 18ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ಾನೂ ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೂ ಇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 21 ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
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ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆಯೆಂದು ಈ ಲೋಕವು ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ಾನು ಒಂ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇವರಿಗೆ
ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 23 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಂ ಾಗಿರುವರು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವು ಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

24 “ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಇವರು, ಾನು ಇರುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 25 ನೀತಿಯುಳ್ಳ

ತಂದೆಯೇ, ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ ಮತು್ತ ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 26 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ
ಾವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ೕ,ಅದೇ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದುಮತು್ತ ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

18
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53)

1 ಯೇಸು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದರು. ಅದರ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ತೋಟವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.

2ಯೇಸುವಿಗೆದೊ್ರೕಹಬಗೆದಯೂದನಿಗೂಈಸ್ಥಳವುತಿಳಿದಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಯೂದನು ಸೈನಿಕರ ಗುಂ ಂದನೂ್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ
ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವರು ದೀವಟಿಗೆ, ಪಂಜು ಮತು್ತ
ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.

4 ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆತನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
5ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು” ಎಂದನು. (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ ಯೂದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ

ನಿಂತಿದ್ದನು.) 6ಆತನು, “ ಾನೇಯೇಸು” ಎಂ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು.
7ಯೇಸು ಅವರಿಗೆಮತೆ್ತ “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ನಜರೇತಿನಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8 ಆತನು, “ ಾನೇ ಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ

ಇವರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೇಸು ದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.

10ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಅವನು ಆಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸೇವಕನ ಹೆಸರು ಾಲ್ಕ.)
11 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕು! ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಂಕಟದ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನ್ನನಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 26:57-58; ಾಕರ್ 14:53-54; ಲೂಕ 22:54)

12 ಬಳಿಕ ಆ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ, ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 13 ಅನ್ನನು ಾಯಫನ ಾವ. ಆ ವಷರ್ ಾಯಫನು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದವನು ಇವನೇ.

ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:69-70; ಾಕರ್ 14:66-68; ಲೂಕ 22:55-57)

15 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಮನೆಯ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 17 ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಾವಲು ಾರರು ಬೆಂಕಿ ಾಕಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ

ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64; ಲೂಕ 22:66-71)

19 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು ಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
21 ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದೇಕೆ? ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೊಡೆದು,
“ನೀನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದನು.

23ಯೇಸು, “ ಾನು ತ ಾ್ಪಗಿ ಾ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24ಆಗ ಅನ್ನನುಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇತ್ರನ ವಿ ಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮ ಾ್ತಯ 26:71-75; ಾಕರ್ 14:69-72; ಲೂಕ 22:58-62)

25 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪೇತ್ರನಿಂದ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕನ

ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೇವಕನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ)
ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದಂತಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮತೆ್ತ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ
ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನಮುಂದೆಯೇಸು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:1-2, 11-31; ಾಕರ್ 15:1-20; ಲೂಕ 23:1-25)

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಫನ ಮನೆಯಿಂದ ರೋಮ್ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಭವನಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟ ಾಡ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
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29ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಆಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಅಪ ಾಧಗಳೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ ಾರಣ, ಾವು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

31 ಪಿ ಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವೇ ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಾನೂನು ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 32 ( ಾನು ಾಯುವ ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಾತು
ಹೀಗೆ ನಿಜ ಾಯಿತು.)

33 ಬಳಿಕ ಪಿ ಾತನು, ಭವನದೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
34ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ೕ? ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ ಜನರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೋ?” ಎಂದನು.
35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರ ಮ ಾ ಾಜಕರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಏನು ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
36ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯವುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದುಈಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ
ಾನು ಸಿಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆನನ್ನ ಾಜ್ಯವುಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದು್ದ”ಎಂದನು.
37ಪಿ ಾತನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಾಜ!” ಎಂದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ

ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮತೆ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.
39ಆದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

40ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನಲ್ಲ! ಬರಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. (ಬರಬ್ಬನು
ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ.)

19
1 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 2ಸೈನಿಕರು ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾಡಿಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂ ಾದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 3 ಸೈನಿಕರು ಪದೇಪದೇ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದರು.

4 ಪಿ ಾತನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ! ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5ಆಗ ಯೇಸು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು
ಮತು್ತ ಕೆಂಪುಅಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ,ಈಮನುಷ ್ಯನು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸು! ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ಆದರೆ ಪಿ ಾತನು, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ
ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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7ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ಇವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಲೇಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
8 ಪಿ ಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, 9 ಮತೆ್ತ ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ,

“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಪಿ ಾತನು,
“ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವೂನನಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?” ಎಂದನು.

11ಯೇಸು “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿ ಾರ ಂದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಪದೋಷವಿರುವುದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12ಇ ಾದಮೇಲೆ,ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲುಪಿ ಾತನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ತನ್ನನು್ನ ಾಜನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನ ವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಸೀಸರನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೇ ಅದರ
ಅಥರ್” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

13 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ ಾಸುಗಲು್ಲ”
ಎಂಬ ಕಟೆ್ಟಯ (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ* ಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ.) ಮೇಲಿದ್ದ ಾ್ಯಯಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14ಅಂದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಮತು್ತ ಆಗಲೇ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಪಿ ಾತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಾಜನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ;ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು.
ಪಿ ಾತನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜನೆಂದರೆ ಸೀಸರ್!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
16ಆಗ ಪಿ ಾತನು,ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-39)
ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 17 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು,

“ಕ ಾಲ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ.”)
18ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗ ಾದಲಿ್ಲ ಯೇಸವನೂ್ನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ,ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.

19ಪಿ ಾತನು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಹಚಿ್ಚದನು. ಆ ಫಲಕದಲಿ್ಲ, “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. 20ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಾ್ಯಟಿನ್
ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. ಫಲಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಅನೇಕಯೆಹೂದ್ಯರು ಓದಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

21ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜನು’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ. ಆದರೆ,
‘ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದರು.

22ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
23ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಗ ಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು

ಒಂದೊಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದು
ಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ
ಹರಿದು ಾಲು ಾಡ ಾರದು. ಾವು ಚೀಟಿ ಾಕಿ ಇದು ಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.

“ಅವರು ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು;
ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು” ಕೀತರ್ನೆ 22:18

* 19:13: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ ಾಷೆ.
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ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
25ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ, ಾಯಿಯಸಹೋದರಿ, ಕೊ್ಲೕಪನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಮರಿಯಳುಮತು್ತ ಮಗ್ದಲದ

ಮರಿಯಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 26ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದ
ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶಿಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೇಸುವಿನಮರಣ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49)

28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರ ಂದಿತು್ತ. ಸೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಅದನು್ನ
ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30 ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ, “ತೀರಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

31ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಬೇಗನೆ ಾಯಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅವರು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
32 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿದರು. 33 ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಕೆ್ಕಗೆ ತಿವಿದನು. ಪಕೆ್ಕಯಿಂದ ರಕ್ತ
ಮತು್ತ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಬಂದವು. 35 (ಇದನು್ನ ಕಂಡವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದುಸತ್ಯವೆಂದುಅವನಿಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.) 36ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ಆತನಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”✡ಎಂಬ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. 37ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, “ಜನರು ಾವುಈಟಿಯಿಂದ ಇರಿದವನನೆ್ನೕ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು”✡ ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರ
(ಮ ಾ್ತಯ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56)

38 ತರು ಾಯ, ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ( ೕಸೇಫನುಯೇಸುವಿನಒಬ್ಬ ಅನು ಾಯಿಆಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಿ ಾತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

39 ನಿಕೊದೇಮನೂ ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ್ದವನೇ ನಿಕೊದೇಮನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ
ಕಿಲೋ ಾ್ರಮಿನಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತ ಬೋಳ
ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಾಗಿತು್ತ. 40 ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಕಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದರು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಇದೇರೀತಿ ಸ ಾಧಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.) 41 ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ. ಆ

ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಾರನೂ್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
42 ಅದು ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆರಂಭ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದುದರಿಂದ ಅವರುಯೇಸುವನು್ನ ಆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
† 19:28: ನನಗೆ ಾಹ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 22:15; 69:21. ✡ 19:36: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 34:20. ✡ 19:37:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಜೆಕಯರ್ 12:10.



ೕ ಾನ 20:1 1687 ೕ ಾನ 20:18

20
ಬರಿ ಾದ ಸ ಾಧಿ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12)

1 ಾನು ಾರದಮುಂಜಾನೆಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳುಯೇಸುವಿನದೇಹವಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆಬಂದಳು.
ಆಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಮರಿಯಳು 2 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನ ಮತು್ತ (ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ) ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಬಂದು, “ಅವರು ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3ಆದ್ದರಿಂದಪೇತ್ರನುಮತು್ತಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಸ ಾಧಿಯಬಳಿಗೆಹೊರಟರು. 4ಅವರಿಬ್ಬರೂಓಡು ಾ್ತ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ದಲು ತಲುಪಿದನು. 5ಆ ಶಿಷ ್ಯನು ಬಗಿ್ಗ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದನು.
6 ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಗೆ

ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನು ಕಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ಇತರ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 8 ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ದಲು ತಲುಪಿದವನೇ
ಆ ಶಿಷ ್ಯನು. ಅವನು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಂಬಿಕೊಂಡನು. 9 (ಯೇಸು ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.)
ಮಗ್ದಲದಮರಿಯಳಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
( ಾಕರ್ 16:9-11)

10 ಬಳಿಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ
ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಅಳು ಾ್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ, 12 ಬಿಳು ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು. ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನುಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾದವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

13ದೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಮರಿಯಳು, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು

ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 14 ಮರಿಯಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತನುಯೇಸು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ಅ ಾ್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಇವನು ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿರಬಹುದೆಂದು ಮರಿಯಳು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,

“ಅ ಾ್ಯ,ನೀನುಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದೆ ಾ? ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವೆ,ನನಗೆಹೇಳು. ಾನು
ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ರಬೂ್ಬನಿ” ಎಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ

ಎಂದರೆ “ಗುರು”)
17ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಾನು ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ನೀನುನನ್ನ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ)ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂನನ್ನ ದೇವರೂನಿಮ್ಮ
ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು.

18ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡೆನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಮತು್ತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮ ಾ್ತಯ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49)
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19 ಅಂದು ಾನು ಾರ, ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಹೆದರಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಬಹು
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ! ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಈಗ ಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 23 ನೀವು ಾರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾಗುವುದು. ನೀವು ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ,ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತೋಮನಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

24ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ತೋಮನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 25ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ತೋಮನಿಗೆ, “ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತೋಮನು, “ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ ಳೆಯ ಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಾನು
ನೋಡುವವರೆಗೆ, ಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳನಿ್ನಡುವವರೆಗೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಇಟು್ಟನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26ಒಂದು ಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ ್ಯರು ಮನೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ತೋಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನು. ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾಂತಿಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಡು. ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಾಕು. ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನಂಬುವವ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28ತೋಮನುಯೇಸುವಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ನಂಬುವವರು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕ ಾನನು ಈಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಉದೆ್ದೕಶ

30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಣು್ಮಂದೆ ಾಡಿದನು. ಆ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದೂ ದೇವರ ಮಗನೆಂದೂ
ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದದೆ.

21
ಏಳುಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

1 ತರು ಾಯ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ತಿಬೇರಿಯ (ಗಲಿ ಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು: 2 ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರ,ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮ, ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ ಾಊರಿನವ ಾದ ನ ಾನಿಯೇಲ,ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು. 3 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
ಉಳಿದಶಿಷ ್ಯರು, “ ಾವೂನಿನೊ್ನಂದಿಗೆಬರುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇಶಿಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟು

ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
4 ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸು

ಎಂಬುದು ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
6ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿಯಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೀಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಮೀನುಗಳು ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಬಲೆಯನು್ನ ದೋಣಿ ಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

7ಯೇಸುವಿನಪಿ್ರೕತಿಯಶಿಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರಭುವೇ!” ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. (ಪೇತ್ರನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.) 8ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಲೆತುಂಬ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ದಡದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲೆ್ಲೕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಮುನೂ್ನರು ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಶಿಷ ್ಯರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ,
ಬೆಂಕಿಯಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. ಬೆಂಕಿಯಮೇಲೆಮೀನುಗಳಿದ್ದವುಮತು್ತ ಕೆಲವುರೊಟಿ್ಟಗಳೂಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
10ಬಳಿಕಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ 153 ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ
ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದುಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನುಪ್ರಭುವೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 13ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

14ಯೇಸು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು ಮೂರನೆಯಸಲ.
ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆಯೇಸುವಿನ ಸಂ ಾಷಣೆ

15 ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಸೀ ೕನನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ನಿನ್ನಮೇಲೆಮಮತೆಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ*ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.
16 ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರನು, “ ೌದು,ಪ್ರಭುವೇ, ಾನುನಿನ್ನಮೇಲೆಮಮತೆಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದುನಿನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ”ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ” ಎಂದನು.
17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “ ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ ೕ?” ಎಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನಿಗೆ

ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು. 18 ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಕಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಮುದುಕ ಾ ಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವೆ ಮತು್ತ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 (ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪೇತ್ರನು ಾವ ರೀತಿ ಾಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲುಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕಯೇಸು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ( ಾತಿ್ರಭೋಜನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ,
* 21:15: ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರು.
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“ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಶಿಷ ್ಯನೇ ಇವನು.) 21 ಪೇತ್ರನು
ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಶಿಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇವನ ವಿಷಯವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

22ಯೇಸು, “ ಾನು ಬರುವತನಕಅವನುಜೀವದಿಂದಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆಅದರಿಂದ
ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ ್ಯರ) ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಈ ಶಿಷ ್ಯನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಯೇಸು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ
ನಿನಗೇನು?” ಎಂದಷೆ್ಟೕ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

24ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನಈಗಬರೆದಿರುವವನುಮತು್ತ ಇವುಗಳವಿಷಯ ಾಗಿಈಗ ಾ ಹೇಳಿರುವಶಿಷ ್ಯನು
ಅವನೇ. ಅವನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

25 ಯೇಸು ಇತರ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಬರೆಯುವು ಾದರೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದೆಂದು ಾನು
ನೆನಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಅ ಸ್ತಲರ
ಾಯರ್ಗಳು

ಲೂಕನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಪುಸ್ತಕ
1ಪಿ್ರಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನೀಡಿದ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾನು

ನನ್ನ ದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದೆನು. 2 ಾನು ಯೇಸುವಿನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ
ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಡುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲು, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ* ಾ ಾಡಿದನು; ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ† ಸ ಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 3 ಇದು ಆತನ ಮರಣಾನಂತರ

ನಡೆದ ಸಂಗತಿ. ಾನು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ನಂತರದ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರು ಆತನನು್ನ ಅನೇಕ
ಸಲ ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 4 ಒಮೆ್ಮ,
ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. “ತಂದೆಯು ನಿಮಗೊಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ದಲೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 5 ೕ ಾನನು
ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ

6ಅ ಸ್ತಲರುಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿ ಾ್ದಗ,ಅವರುಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಮತೆ್ತ ಅವರ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಾಲದಲೊ್ಲೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲಗಳನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು

ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗಷೆ್ಟೕ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಬಲಹೊಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಡೀ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಎಂದನು.

9 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅ ಸ್ತಲರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ೕಡವು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಾಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
10 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅ ಸ್ತಲರು ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಬಿಳು ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು (ದೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ, ಏಕೆ ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ಯೇಸು
ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಏರಿ ಹೋದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಅ ಸ್ತಲನೊಬ್ಬನ ಆಯೆ್ಕ

12 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. (ಈ
ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಸು ಾರುಅಧರ್ಮೈಲಿಅಂತರವಿದೆ.) 13ಅ ಸ್ತಲರುಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಾವು ಾಸ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅದು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅ ಸ್ತಲರು ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ಾಕೋಬ

(ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ), ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸಿ ೕನಮತು್ತ ಯೂದ ( ಾಕೋಬನಮಗ).

* 1:2: ಅ ಸ್ತಲರು ವಿಶೇಷಸ ಾಯಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನಿಂದಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. † 1:2: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅಂದರೆದೇವ ಾತ್ಮ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮ
ಮತು್ತ ಸಂತೈಸುವವನು. ದೇವರೊಡನೆಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆತನು (ದೇವರ) ಾಯರ್ವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು
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14 ಅ ಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಆತನ ಸಹೋದರರೂ
ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂಗಡವಿದ್ದರು.

15 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. (ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು.) ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: 16-17 “ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾವೀದನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ‡ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಬೇಕಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಯೂದನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವರಿಗೆಯೂದನು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗು ಾ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

18 (ಈ ಾಯರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು
ಹೊಲವನು್ನ ಅವನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆಯೂದನು ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕರುಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 19ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವರು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅಕೆಲ್ದ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಅಕೆಲ್ದ ಾ ಅಂದರೆ “ರಕ್ತದ ಹೊಲ” ಎಂದಥರ್.)

20 ‘ಅವನಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ!
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 69:25

ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ‘ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅವನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಕೀತರ್ನೆ. 109:8

ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದಿದೆ.
21-22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಕೊಡಲು ಆರಂಭ ಾಡಿದ ದಿನದ
ದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವನು

ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದವ ಾಗಿರಬೇಕು.”
23 ಅ ಸ್ತಲರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಒಬ್ಬನು ಾಸರ್ಬನೆಂಬ ೕಸೇಫ.

ಇವನನು್ನ ಯೂಸ್ತನೆಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮತಿ್ತೕಯ. 24-25 ಅ ಸ್ತಲರು ಹೀಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

ಯೂದನು ಈ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾನು ಸೇರಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಪ್ರಭುವೇ,
ಅವನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!” 26 ಬಳಿಕ
ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು. ಚೀಟಿ ಮತಿ್ತೕಯನಿಗೆ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಅವನೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾದನು.

2
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಗಮನ

1 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ* ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಆಗ,
ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು. ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂಬಂತಿತು್ತ ಆ ಶಬ್ದ.
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 3ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳಂತಿದ್ದ ಏನನೊ್ನ
ಅವರು ಕಂಡರು. ಜಾ್ವಲೆಗಳುವಿಂಗಡ ಾಗಿಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಮೇಲೆನೆಲೆಸಿದವು. 4ಅವರೆಲ್ಲರೂ

‡ 1:16-17: ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ “ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳು” ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. * 2:1: ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬವಿದು. ಇದು
ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬ.
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ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

5 ಬಹು ಾಮಿರ್ಕ ಾದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿದ್ದರು. 6ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸಮೂಹವೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು (ಅ ಸ್ತಲರು)
ಗಲಿ ಾಯದವರು!† 8ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇದು
ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳವರು. 9 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಥ್ಯರ್ರು, ಮೇದ್ಯರು, ಏ ಾಮಿನವರು,
ಮೆಸೊ ಟೇಮದವರು, ಯೂ ಾಯದವರು, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯಯದವರು, ಂತದವರು, ಏ ಾ್ಯದವರು,‡
10 ಫಿ್ರಜಿಯದವರು, ಾಂಫಿಲಿಯದವರು, ಈಜಿಪ್್ಟ ನವರು ಮತು್ತ ಸಿರೇನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬಿಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದವರು, ರೋಮ್ ನವರು, 11 ಕೆ್ರೕಟ್ ನವರು ಮತು್ತ ಅರೇಬಿಯವರು ಇ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು
ಜನರುಹುಟು್ಟಯೆಹೂದ್ಯರು. ಉಳಿದವರುಮ ಾಂತರಹೊಂದಿದವರು. ಾವುಬೇರೆಬೇರೆದೇಶಗಳವರು.
ಆದರೆಈಜನರು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದುನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ! ಅವರುದೇವರಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಮ ಾಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರುಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾದರು. ಅವರು, “ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 13 ಕೆಲವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ, “ಇವರು ಅತಿ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ

14 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಜನರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದವರಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆಯಷೆ್ಟ! 16ಆದರೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕವೇಲನು
ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

17 ‘ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮಯುವಜನರು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವ ೕವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.

18ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.

19 ಾನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ಕ ್ಪಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲರುವವು.

20ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗುವನು,

ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಗಂಭೀರ ಾದಮ ಾದಿನವು ಬರುವುದು;
21ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು.’ ೕವೇಲ 2:28-32

† 2:7: ಗಲಿ ಾಯದವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಜನರ ಾವನೆ ಾಗಿತು್ತ. ‡ 2:9: ಏ ಾ್ಯ
ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ.
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22 “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ನಜರೇತಿನಯೇಸು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ದೇವರು
ಾನುಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ಾಡಿದ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ಇದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನೀವು ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ದೇವರ
ೕಜನೆ. ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. 24 ಯೇಸು

ಮರಣವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಮರಣವು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
25ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

26ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಯಿ ಆನಂದದಿಂದ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.

ೌದು, ನನ್ನ ದೇಹವು ಸಹ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು;
27 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ನೀನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

28ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 16:8-11

29 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂಹೇಳಬಲೆ್ಲನು.
ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಅವನ ಸ ಾಧಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೆ. 30 ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು§ ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 31 ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ
ಾವೀದನು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ,

‘ಆತನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. 32ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಾವೀದನನ್ನಲ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆತನನು್ನ ಕಂಡೆವು! 33 ಯೇಸು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಗ ಯೇಸು ದೇವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಈಗ
ತಂದೆಯು (ದೇವರು) ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಈಗ ಆ ಆತ್ಮನನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದು
ಮತು್ತ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. 34-35 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು ಾವೀದನಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ.
ಾವೀದನೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತ,

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು’ ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

§ 2:30: ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 132:11.
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36 “ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆತನು!”

37ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,ಅವರಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತಉಳಿದ
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ, “ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 39 ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮಗೂನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೂಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವಜನರಿಗೂಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೇವ ಾದ
ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, “ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 41 ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
42 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹೋದರರ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
43ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಶಕಿ್ತಯುತಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು;ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮ ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46 ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು
ಒಟಾ್ಟಗಿಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. 47ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರಭುವು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3
ಪೇತ್ರನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟ

1ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ
ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರತಿದಿನ ಾ್ರಥರ್ ಾಕೂಟ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅವರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅಲೊ್ಲಬ್ಬ ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರ
ಾಗಿಲುಗಳ ಒಂದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಗಿಲಿನ ಹೆಸರು “ಸುಂದರ ಾ್ವರ.” ಅವನು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಜನರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಂದು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಕೇಳಿದನು.

4 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು!” ಎಂದರು. 5 ಅವನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು,
“ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಡೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

7 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಾಲುಗಳು ಮತು್ತ ಾದಗಳು
ಬಲಗೊಂಡವು. 8 ಅವನು ಜಿಗಿದು, ತನ್ನ ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತೊಡಗಿದನು.
ಅವನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9-10 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಸುಂದರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಕುಂಟನೇ ಇವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈಗ
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ಅದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು
ಬೆರ ಾದರು.
ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ವಿವರಣೆ

11 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಗುಣ ಾದದ್ದರಿಂದಜನರೆಲ್ಲರೂಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನಮಂಟಪದಬಳಿನಿಂತಿದ್ದ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬಳಿ ಅವರು ಓಡಿಬಂದರು.

12 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ಾಕೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿರಿ? ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯೆಂದು ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಾವು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಈ ಾಯರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ?
13 ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ಾವಲ್ಲ! ದೇವರು! ಆತನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ
ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ* ದೇವರು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರ ದೇವರು. ಆತನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು ಪಿ ಾತನು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, ನಮಗೆಯೇಸು
ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 14ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಆತನ ಬದ ಾಗಿ ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ† ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು ಜೀವ ಾಯಕನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ! ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ಾವೇ ಾ ಗಳು. ಇದನು್ನ ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವ ಇವನ ಪರಿಚಯ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇವನು ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಇವನು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ ಮೂಲಕ
ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಿತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಾಯಕರು ಸಹಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರು ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಾಯುವನೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೀಗೆ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 19ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 20 ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

21 “ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡಿ ಾಗ, ಈ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿದನು. 22 ೕಶೆಯು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಬರುವನು. ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ಇರುವನು.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 23 ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವನು
ದೇವಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಮರಣ ಹೊಂದುವನು.’✡

24 “ಸಮುವೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ನಂತರದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಂದಿನ ಈ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದರು.
25ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳುಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,

‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಟ್ಟ ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರುಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಡಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.”
* 3:13: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು. † 3:14:
ಕೊಲೆ ಾರ ಬರಬ್ಬ ನೋಡಿರಿ: ಲೂಕ 23:18. ✡ 3:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15,19. ✡ 3:25: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಆದಿ ಾಂಡ 22:18; 26:24.
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4
ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ

1 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯ ಾಯುವ
ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇದ್ದನು. 2ಈಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ
ಎಂದು ಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು್ತ.

5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನು (ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ), ಾಯಫ, ೕ ಾನ ಮತು್ತ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 7ಅವರು ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅವರನು್ನ “ನೀವು

ಈ ಕುಂಟನನು್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದಿರಿ? ನೀವು ಾವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದಿರಿ? ಇದನು್ನ ಾರ
ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿದರು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನ ಾಯಕರೇ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೇ, 9ಈ ಕುಂಟನಿ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ! ನೀವುಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು
ಗುಣಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

11 ‘ಕಟು್ಟವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ (ಯೇಸು)
ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಬೇರೆ ಾವಹೆಸರಿನಿಂದಲೂನಮಗೆರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾವ ತರಬೇತಿ ಾಗಲಿ ವಿದೆ್ಯ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೆದರದೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಸಹ ಾಯಕರು
ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು
ೕಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಆ ಬಳಿಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 14ಈ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರ

ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಟನನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು
ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರ ಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೇನೂ ಹೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 16 “ಇವರಿಗೆ ಾವೇನು
ಾಡೋಣ? ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಾಡಿರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ

ಗೊತಿ್ತದೆ. ಈಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗದು. 17ಆದರೆ
ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆದರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ
ಸ ಾಚಾರ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ, ಏನೂ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 19ಆದರೆ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನಅವರಿಗೆ, “ ಾವುನಿಮಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇಅಥ ಾದೇವರಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇ?
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ಇದರಲಿ್ಲ ಾವುದುದೇವರಿಗೆಅಪೇ ಾದದು? ನೀವೇಹೇಳಿ. 20 ಾವಂತೂಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆವು. ಾವು
ಕಂಡಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21-22 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಾವ ಾಗರ್ವೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಈ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.) ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು

23 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. “ಒಡೆಯನೇ, ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. 25 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು:

‘ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೂ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇದರಿಂದ

ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ!

26 ‘ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು ಹೋ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಪ್ರಭುವಿಗೂ ಆತನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ.
2:1-2

27 ಹೆರೋದ ಾಜನು, ಂತಿಯಸ್ ಪಿ ಾತನು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರಿದವು.
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಆತನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ. 28 ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದ ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ೕಜನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂಇದು ನೆರವೇರಿತು. 29ಪ್ರಭುವೇ,ಈಗಅವರುಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಪ್ರಭುವೇ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು
ನೀನೇ ಸ ಾಯ ಾಡು. 30 ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು;
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

31 ಹೀಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ

32 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಹೃದಯವೂ ಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವ ಾಗಲಿ
ತನ್ನಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬದ ಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಅ ಸ್ತಲರು ಬಹುಬಲ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 34 ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಜಮೀನುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ, 35 ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ
ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಹಂಚ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

36 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನೂ ಇದ್ದನು. ಅ ಸ್ತಲರು ಅವನನು್ನ ಾನರ್ಬ
ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ( ಾನರ್ಬ ಅಂದರೆ “ಧೈಯರ್ ಾಯಕ.”) ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಇವನು
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ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು.* 37 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಲವಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು.

5
ಅನನೀಯಮತು್ತ ಸಫೈರ

1 ಅನನೀಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸಫೈರ. ಅನನೀಯ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದನು. 2 ಆದರೆ, ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ
ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆಕೆಯೂಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

3ಪೇತ್ರನು, “ಅನನೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಆಳಲು ನೀನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದೆ, ಆದರೆ
ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನೀನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? 4 ನೀನು ಜಮೀನನು್ನ
ಾರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ನೀನು ಾರಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದ ಹಣ ನಿನ್ನದೇ

ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನು ಾಕೆ ೕಚಿಸಿಕೊಂಡೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ
ದೇವರಿಗೆ,ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5-6ಅನನೀಯನುಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಕೂಡಲೇಕೆಳಗೆಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದನು. ಕೆಲವು ೌವನಸ್ಥರುಬಂದು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.

7 ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಸಫೈರ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಸಫೈರಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ
ಬಂತೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಫೈರಳು, “ ೌದು,ಅಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ?

ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟ ಜನರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಅವರು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಅದೇರೀತಿ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ತಕ್ಷಣವೇ ಸಫೈರಳು ಅವನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ ಆಕೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಿ,ಆಕೆಯಗಂಡನಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 11ಈಸಂಗತಿಗಳಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು.
ದೇವರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು

12 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 13ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೂ ೕಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಅನಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
14ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಹೀಗಿರಲು, ಪೇತ್ರನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಜನರು ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಡೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾಯಿಲೆಯವರು ಗುಣಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆಂದು ಜನರು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅವರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಗುಣ ಾಯಿತು.
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತಡೆಯಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ

* 4:36: ಲೇವಿಯಲೇವಿ ಕುಲದವನು. ಈ ಕುಲದವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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17 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ (ಸದು್ದ ಾಯರು) ಬಹು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು.
18ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು. 19ಆದರೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ದೇವದೂತನು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, 20 “ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಈ ಹೊಸ
ಜೀವಿತದಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಜನರಿಗೆಹೇಳಿರಿ”ಎಂದನು. 21ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ, 23 “ಸೆರೆಮನೆಮುಚಿ್ಚತು್ತ ಮತು್ತ ಬೀಗವನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ. ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲ
ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ ಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರ ಾಯಕನು ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

25 ಬಳಿಕ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿ! ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದ ಜನರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26ಆಗ
ದಳಪತಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ತಮ್ಮನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದರು.
27ಸೈನಿಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, 28 “ಈಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಬೋಧಿಸಕೂಡದೆಂದು
ಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಿರುವುದೇನು? ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ್ನೕ ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದರು.
29 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರು, “ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇ ಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು

ನಿಮಗಲ್ಲ! 30ನೀವುಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂದಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ನೇತು ಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ
ದೇವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರೇ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು!
31 ದೇವರಿಂದ ಆತನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನೇ ಯೇಸು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 32ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ
ಾ ಗಳು. ಾವು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆವಿಧೇಯ ಾಗುವಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆದೇವರುದಯ ಾಲಿಸಿರುವಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೂ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
33 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 34ಆಗ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಗಮಲಿಯೇಲ. ಅವನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! 36 ಒಮೆ್ಮ, ತೈದ ಎಂಬುವನು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ ೕ? ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸು ಾರು ಾನೂರು ಮಂದಿ ಅವನ ತೆ ಸೇರಿದರು.
ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರಿಂದ
ಏನೂ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 37 ಬಳಿಕ, ಯೂದ ಎಂಬುವನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬಂದನು. ಅದು
ಜನಗಣತಿಯ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಸಹ ಅನು ಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನೆ್ನೕ ಕಟಿ್ಟದ. ಅವನು
ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನ ಅನು ಾಯಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾನು
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ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಅವರಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
ಅವರ ೕಜನೆಯು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉರುಳಿಹೋಗುವುದು. 39 ಆದರೆ ಅದು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೇ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದಂ ಾದೀತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಲಹೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 40 ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ

ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಹೊಡೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.
41 ಅ ಸ್ತಲರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಅಪ ಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವ ಅಹರ್ತೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42 ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

6
ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳುಮಂದಿಯಆಯೆ್ಕ

1ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುವ
ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಾಲು ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಆ ಾದಿಸಿದರು.

2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಇಡೀ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ!
ಾವು ಜನರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು
ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆಗ ಾವು
ನಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶಕೂ್ಕ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

5 ಇಡೀ ಸಮು ಾಯವು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು: ಸೆ್ತಫನ (ಮ ಾನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ),
ಫಿಲಿಪ್ಪ,* ್ರಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ, ಪಮೇರ್ನ ಮತು್ತ ನಿಕೊ ಾಯ (ಮ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.

7 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತೊಡಗಿತು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯವು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗ ತೊಡಗಿತು. ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು

8 ಸೆ್ತಫನನು (ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು) ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9ಆದರೆ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು. ಈಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಅದಕೆ್ಕ “ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದವರ† ಸ ಾಮಂದಿರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸಿರೇನ್ ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯದಿಂದ
ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಈ ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.) ಸಿಲಿಸಿಯ ಮತು್ತ ಏ ಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. 10 ಆದರೆ

* 6:5: ಫಿಲಿಪ್ಪ ಇವನುಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ. † 6:9: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ ಒಮೆ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು.
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ವಿವೇಕದಿಂದ ಾ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಸೆ್ತಫನನ ಾತುಗಳು ಬಹು
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ,

11 “ಸೆ್ತಫನನು ೕಶೆಗೂ ದೇವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಅವನು್ನ ಾವೇ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರು. 12 ಹೀಗೆ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜನರನೂ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಹು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

13 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ (ದೇ ಾಲಯದ) ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 14 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ
ೕಶೆಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿಸಿದರು. 15ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆ್ತಫನನಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಅವನಮುಖವು
ದೇವದೂತನಮುಖದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಪ್ರಸಂಗ

1ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 2ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ
ಅವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯತಂದೆಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಾಣಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವ ದಲು ಮೆಸ ಟೇಮಿಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಲೆ್ದಯ* ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಂದೆ ಸತ್ತಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಈಗ ನೀವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
5 ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಾವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. (ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ
ಇ ಾಯಿತು.)

6 “ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಬೇರೊಂದು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು
ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 7ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಗ ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವೆನು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಆ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಗುರುತೇ ಸುನ್ನತಿ. ಹೀಗಿರಲು ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆ ಾಗ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಇ ಾಕ. ಇ ಾಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಮತು್ತ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.

ಈ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪಿತೃಗ ಾದರು.
9 “ಈ ಪಿತೃಗಳು ೕಸೇಫನ (ಅವರು ತಮ್ಮ) ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಅವರು ೕಸೇಫನನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.
10 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆಗ ಫರೋಹನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ೌರವಿಸಿದನು.

✡ 7:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:1. * 7:4: ಾಲೆ್ದಯ ಅಥ ಾ ಾಬಿಲೋನಿಯ. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
15:13-14. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:14; ವಿ ೕಚನ. 3:12.
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ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದನು. 11ಆದರೆಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲಉಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು.

12“ಆದರೆಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾಗಿದೆಎಂಬಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವರ ದಲ ಪ್ರ ಾಣ.) 13 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎರಡನೆಯಸಲಹೋದರು. ಈಸಲ, ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನುಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 14ಬಳಿಕ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ (ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ)ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಆ ಾ್ವನಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು.
ಾಕೋಬನುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾವು ಾಯುವವರೆಗೆಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 16ಬಳಿಕಅವರದೇಹಗಳನು್ನ

ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಾಗಿಸ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಧಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೂಳ ಾಯಿತು. (ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾ ೕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ ಈ ಸ ಾಧಿಯನೆ್ನೕ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕ್ರಯ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.)

17 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು. (ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಲ ಬಹು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬರಲಿತು್ತ.) 18 ಬಳಿಕ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ಾಜನು ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದನು.
20 “ ೕಶೆಯು ಜನಿಸಿದು್ದ ಈ ಾಲದಲೆ್ಲೕ. ಅವನು ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯನು್ನ ಅವನ

ತಂದೆಯಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 21ಅವರು ೕಶೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕಿ ಾಗ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ
ಬೆಳೆಸಿದಳು. 22 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅವನು
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದನು.

23 “ ೕಶೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದಗ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 24ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ೕಶೆಯು ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 25 ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ದೇವರು ೕಶೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ತನ್ನಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ೕಶೆ ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಡೆ ಾಡುವುದನು್ನ ೕಶೆಯು ಕಂಡನು. ಅವರನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಲುಅವನುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ‘ಗೆಳೆಯರೇ,ನೀವುಸಹೋದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! ನೀವುಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 27ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಎಂ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ ಾದರೂ

ಹೇಳಿದರೇ? ಇಲ್ಲ! 28ನಿನೆ್ನ ಆಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆ ಾ?’✡ ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ೕಶೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ
ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಸಿ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ

ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೆಯ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
31 ೕಶೆಯು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ೕಶೆಗೆ ಾಣಿ ಂದು
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಣಿ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು.
ಾನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ ತೊಡಗಿದನು; ದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೆದರಿದನು.
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33 “ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು, ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಜನರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ೕಶೆಯೇ,ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 “ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾದವನೇ ಈ ೕಶೆ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ

ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ವಿ ೕಚಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಆ ೕಶೆಯನೆ್ನೕ. ದೇವರು ತನ್ನ
ದೂತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಕಂಡದು್ದ
ಈ ದೇವದೂತನನೆ್ನೕ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವನು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದನು.

37 “ಈ ೕಶೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವನು. ಅವನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವನು’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 38ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆಇದ್ದವನುಈ ೕಶೆಯೇ. ಸಿ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ಅವನಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನು. ಜೀವಕರ ಾದ ಆ ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

39 “ಆದರೆ ೕಶೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ,
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 40 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡು’✡ ಎಂದರು. 41ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಜನರು ಕರುವಿ ಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ,ಅದಕೆ್ಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿಕೊಂಡವಿಗ್ರಹದವಿಷಯದಲಿ್ಲಬಹುಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು! 42ಆದರೆದೇವರುಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ, ಆ ಾಶದ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ: ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

‘ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ; ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ.

43ನೀವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಲೋಖನ (ಸುಳು್ಳದೇವರ) ಗು ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರೇಫಾ ದೇವತೆಯನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ.

ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.’ ಆ ೕಸ 5:25-27

44 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಮ ಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಗು ಾರವು† ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯನು್ನ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಆ ಾರದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
45 ತರು ಾಯ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಡುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ದೇವರು ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ಹೊಸ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ
✡ 7:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:5-10. ✡ 7:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15. ✡ 7:40: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ವಿ ೕಚನ. 32:1. † 7:44: ಗು ಾರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇ ಾಲಯದಂತೆ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
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ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 46 ದೇವರು ಾವೀದನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ‘ ಾಕೋಬನ ದೇವ ಾದ ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನನಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡು’ ಎಂದು ಾವೀದನು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
( ಾವೀದನಮಗ ಾದ) ಸೊಲೊ ೕನನೇ.

48 “ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು (ದೇವರು)
ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

49 ‘ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಪರಲೋಕವು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ.

ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಪೀಠ.
ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾವ ಬಗೆಯಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲಿ್ಲರಿ?

ಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ!
50ನೆನಪಿರಲಿ,ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದವನು ಾನೇ!’ ” ಯೆ ಾಯ 66:1-2

51 ಸೆ್ತಫನನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು: “ ಂಡ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ! 52 ಜೀವಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ

ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ನೀತಿವಂತನೊಬ್ಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಈಗ ನೀವು
ನೀತಿವಂತನಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಆತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ. 53ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ
ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನೀವೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!”
ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು

54 ಸೆ್ತಫನನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು
ರೋಷದಿಂದ ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಆ ಾಶದತ್ತ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಯೇಸುವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು, 56 “ಇಗೋ, ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು (ಯೇಸು)
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೆ್ತಫನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಓಡಿಬಂದು, 58 ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದೊಯು್ದ,
ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಸೆ್ತಫನನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ
ಜನರು ತಮ್ಮಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ೌಲನೆಂಬಯುವಕನಿಗೆಕೊಟು್ಟ, 59ಸೆ್ತಫನನಿಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು.
ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ!” ಎಂದನು.
60ಅವನು ಣ ಾಲೂರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ,ಈ ಾಪವನು್ನ ಇವರಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತ
ಹೇಳು ಾ್ತ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

8
1-3ಸೆ್ತಫನನ ಕೊಲೆಗೆ ೌಲನ ಸಮ್ಮತಿಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು

ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ೌಲನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದೊಯು್ದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದನು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
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ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾತ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಾವು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಪ್ಪನಉಪದೇಶ
5ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 6ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳುವುದನು್ನ

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು. 7 ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಅವು ಅಬ್ಬರಿಸು ಾ್ತ ಹೊರಬಂದವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನೇಕ ಬಲಹೀನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಸಹ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 8 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರು ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

9 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿ ೕನನು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ

ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಸಿ ೕನನು ತನ್ನನು್ನ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡುಜಂಭಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಅಂದರೆಕನಿಷ್ಠ ಾದವರುಮತು್ತ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದವರು
ಸಿ ೕನನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರು. “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ‘ಮ ಾಶಕಿ್ತ’ ಎಂಬ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿದೆ!” ಎಂದು ಜನರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಸಿ ೕನನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 12ಆದರೆ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಗಂಡಸರುಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರುಫಿಲಿಪ್ಪನುಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬಿದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 13ಸಿ ೕನನು
ಸಹ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಿ ೕನನು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ ೕನನು ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.
14 ಅ ಸ್ತಲರು ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16ಈ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಲಿ್ಲ ಾರ
ಮೇಲೆಯೂಇನೂ್ನ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.
17ಈಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರುಅವರಮೇಲೆತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು.

18 ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಜನರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಸಿ ೕನನು
ಕಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ೕನನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತ, 19 “ ಾನು ಾರ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟ್ಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯುವಂಥ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನೂ ಾಶ ಾಗು! ನಿನ್ನ ಹಣವೂ ಾಶ ಾಗಲಿ! ದೇವರ ವರವನು್ನ
ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದೆ. 21 ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಗಿ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 22 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊ! ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊ. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನೀನು ಹೀಗೆ

ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 23 ನೀನು ಅತೀವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಾಪದ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳ ಾದವನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಸಿ ೕನನು, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ನನ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

25 ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಕಂಡ ಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
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ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲಅವರುಸ ಾಯರ್ದಅನೇಕಊರುಗಳಿಗೆಹೋಗಿಜನರಿಗೆಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವನಿಗೆ ನೀಡಿದಉಪದೇಶ

26 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕಂಡನು. ಈಮನುಷ ್ಯನು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಣಿ ಾದಕಂ ಾಕೆಯಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಇವನು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಣವನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಇವನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 28 ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡುಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.

29 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30ಅಂತೆಯೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ಯೆ ಾಯನ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು “ ಾನು ಹೇಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ಅದನು್ನ
ವಿವರಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ, ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. 32ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾಗವು ಇಂತಿದೆ:

“ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.

ಆತನು ಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
33ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯವುದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ!

ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಾರು ಾ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 53:7-8

34 ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?
ಅವನು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
35 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಾಗದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

36 ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ಇಗೋ! ಇಲಿ್ಲ
ನೀರಿದೆ! ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏ ಾದರೂ ಅಡಿ್ಡಯಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 37 * 38 ಬಳಿಕ ಅವನು ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 39ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 40 ಆದರೆ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಜರೇಯಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದನು.

9
ೌಲನು ಾ ಾರ್ಟಾದನು

* 8:37: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 37 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ‘ನೀನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ನಂಬುವು ಾದರೆ ಅಡಿ್ಡಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.
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1 ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 2 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, ಪುರುಷರು ಎನ್ನದೆ ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

3 ಅಂತೆಯೇ ೌಲನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಬಹು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯಿತು. 4 ೌಲನು
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. “ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ,ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ಾಣಿ ಂದುಅವನಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು.

5 ೌಲನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದನು.
ಆ ಾಣಿಯು, “ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು! 6ಈಗ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗು.

ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ ಒಬ್ಬನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದಿತು.
7 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನೂ ಾ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ

ಜನರು ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಾರನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ೌಲನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ
ಎದು್ದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 9ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಅವನುಊಟವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

10ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನಹೆಸರುಅನನೀಯ. ಪ್ರಭುವುಅನನೀಯನನು್ನ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ “ಅನನೀಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
11 ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ‘ನೇರಬೀದಿ’ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲರುವ ಯೂದನ*

ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸು. ಈಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ೌಲನು ಒಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅನನೀಯನೆಂಬಒಬ್ಬನು ಅವನಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ ಮೇಲಿಡುವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಬರುವುದು. ಇದೇ ಆ ದಶರ್ನ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಈಗ ಅವನು ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ

ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ† ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು! ಮುಖ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ೌಲನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ
ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 16ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ೌಲನ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ ೌಲನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ. ನೀನು ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಪಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ,
ಮೀನಿನ ಪರೆಯಂತಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ೌಲನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದಿ್ದತು. ೌಲನಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕಣು್ಣ ಾಣತೊಡಗಿತು! ೌಲನು ಮೇಲೆದು್ದ, ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಊಟ ಾಡಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು

* 9:11: ಯೂದ ಇವನು ಅ ಸ್ತಲಯೂದನಲ್ಲ. † 9:14: ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುವವರು.”
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ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. 20 ಅವನು
ತಡ ಾಡದೆ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ”ನೆಂದು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.

21 ೌಲನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದವನು ಈ
ಮನುಷ ್ಯನೇ. ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ (ಯೇಸುವಿನ) ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇವನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು! ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇವನು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಆದರೆ ೌಲನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ
ಆ ಾರಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ದಮಸ್ಕದಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು
23ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ,ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದರು. 24ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಗರದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹಗಲಿರುಳು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ
ೕಜನೆ ೌಲನಿಗೆತಿಳಿಯಿತು. 25ಒಂದು ಾತಿ್ರ, ೌಲನ ಕೆಲವುಶಿಷ ್ಯರುಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದಹೊರಗೆ

ಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ನಗರದ ಕೋಟೆಯ ಸಂದಿನ ಮೂಲಕ
ಅವನನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು

26ಬಳಿಕ ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ೌಲನು ನಿಜ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೌಲನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿರುವುದನೂ್ನ ಪ್ರಭುವು
ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಾನರ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ಅಂದಿನಿಂದ ೌಲನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದನು. 29 ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ೌಲನು
ಪದೇಪದೇ ಾದ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 30 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಸರ್ಸ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

31 ಇಂತಿರಲು, ಜುದೇಯ, ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಂತಿ
ನೆಲೆಸಿತು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಭೆಗಳು ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಯು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ಲುದ್ದ ಮತು್ತ ಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು

32ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ್ಲದ್ದಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಲುದ್ದ ಎಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 33 ಅವನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ
ಐನೇ ಾಎಂಬವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಅವನುಎಂಟುವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆ
ಮೇಲಿದ್ದನು. 34ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇ ಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎದು್ದ ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಐನೇಯನು ಎದು್ದನಿಂತನು. 35 ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾರೋನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟರು.

36 ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು
ದೊ ಾರ್ ಅಂದರೆ “ಜಿಂಕೆ.” ಆಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಹಣಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಆಕೆಯು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಜನರು ಆಕೆಯದೇಹವನು್ನ ತೊಳೆದು ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದು
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ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
(ಲುದ್ದವು ಪ್ಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು,
“ತ್ವರೆ ಾಡು, ದಯವಿಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಾ!” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

39 ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದರು.
ದೊಕರ್ಳು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತಮ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಣ ಾಲೂರಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತಬಿಥಳ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ತಬಿ ಾ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!” ಎಂದನು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದಳು. ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು
ಕೈನೀಡಿ, ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಬಿಥಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದಳು.

42 ಪ್ಪದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 43 ಪೇತ್ರನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಚಮರ್ ಾರ ಾದ
ಸಿ ೕನನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

10
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ

1 ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬವನಿದ್ದನು. ರೋಮಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ “ಇಟಲಿಯ
ದಳ”ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಒಂದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ
ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಕಂಡನು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ” ಎಂದು
ಕರೆದನು.

4 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ “ ಾ್ವಮೀ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಡವರಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 5ಈಗ ಸೀ ೕನ ಎಂಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನನನು್ನ
‘ಪೇತ್ರ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 6 ಸೀ ೕನನು ಚಮರ್ ಾರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ
ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಳಿಕ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಒಬ್ಬ
ಸೈನಿಕನನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಈ ಸೈನಿಕನು ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಆಪ್ತಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಇವನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಮರುದಿನ ಈ ಜನರು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಪೇತ್ರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. 10 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿ
ಊಟ ಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತ್ತ, ಪೇತ್ರನಿಗೊಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 11ತೆರೆದ ಆ ಾಶದಿಂದ ಾವುದೋ ಒಂದು ವಸು್ತ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಕಂಡನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಅದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ನಡೆ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳು,
ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ಮತು್ತ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಇದ್ದವು. 13ಆಗ ಾಣಿ ಂದು, “ಪೇತ್ರನೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು! ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
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14 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ! ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೆಂದೂ ತಿಂದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ
‘ಅಪವಿತ್ರ’ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 17 ಪೇತ್ರನು ಾನು ಕಂಡ ಈ ದಶರ್ನದ
ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 18 “ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

19ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ನಿನ್ನನು್ನಮೂರುಜನರುಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 20ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದುಅವರೊಂದಿಗೆಹೋಗು. ಾವ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡ. ಾನೇ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ
ಬಂದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆ ಜನರು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ.
ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಆ ಮೂವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪ್ಪದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ಅವನೊಂದಿಗೆಹೋದರು. 24ಮರುದಿನಅವರು ಸೆಜರೇಯಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆಗಲೇ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು.

25 ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು.
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಪೇತ್ರನ ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಪೇತ್ರನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ,
ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವು ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅಪವಿತ್ರನೆಂ ಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧನೆಂ ಾಗಲಿ ಕರೆಯಕೂಡದೆಂದು
ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾನು ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆನೀವುನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕರೆಸಿದಿರೆಂದುದಯವಿಟು್ಟಈಗಹೇಳಿರಿ”ಎಂದನು.
30 ಆಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು, “ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ

ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತನು. ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 31ಆ ಮನುಷ ್ಯನು,
‘ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ! ದೇವರುನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನುಬಡಜನರಿಗೆಕೊಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊ. ಪೇತ್ರನು ಚಮರ್ ಾರ ಾದ ಸೀ ೕನ
ಎಂಬವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲದೆ’ ಎಂದನು.
33ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ಉಪ ಾರ ಾಯಿತು. ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕೇಳಲು ಾವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 10:34 1712 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 11:3

ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
34 ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ

ಈಗ ಅಥರ್ ಾಯಿತು. 35 ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ನೀತಿವಂತರು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ದೇವರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಾವ ದೇಶದವನು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 36 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

37 “ಜುದೇಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾನನು*
ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಮೇಲೆಅದು ಆರಂಭ ಾಯಿತು. 38ನಜರೇತಿನಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು.
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು.

39 “ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು
ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಮರದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು. 40 ಆದರೆ, ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವ ಾಶವನು್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 41 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ದಲೇ
ಾ ಗ ಾಗಿಆಯೆ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಾತ್ರ ಆತನನು್ನ ಕಂಡರು! ಾವೇ ಆ ಾ ಗಳು! ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಮೇಲೆ ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಿದೆವುಮತು್ತ ಾನ ಾಡಿದೆವು.

42 “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ದೇವರಿಂದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. 43ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಾಪಗಳನು್ನ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ

44 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಲೆ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. 45 ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ಸಹಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 46ಅವರು
ಬೇರಬೇರೆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಕೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು, 47 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾವು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇವರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 48ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

11
ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವನು

1 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸಹ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
ಜುದೇಯದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. 2ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು* ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. 3 ಅವರು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ! ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆಊಟವನು್ನ ಸಹ ಾಡಿದೆ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
* 10:37: ೕ ಾನನು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು. * 11:2: ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸುನ್ನತಿ ಾದವರು.” ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರೆ ಾ್ಲ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡಬಹುದು
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. 5 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಆ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ,ಆ ಾಶದಿಂದಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವಒಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದುದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ.
ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದು
ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 6 ಾನು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳೂ
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಆಗ, ‘ಪೇತ್ರನೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು! ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಯು್ದತಿನು್ನ!’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು.

8“ಆದರೆ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ! ಅಪವಿತ್ರ ಾದಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದಏನ ಾ್ನಗಲಿ
ಾನೆಂದೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
9 “ಆದರೆ, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಅಶದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ!’ ಎಂದು

ಆ ಾಣಿಯು ನನಗೆಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು.
10 “ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಡೀ ವಸು್ತವನು್ನ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

11 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರನು್ನ ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 12ಸಂದೇಹಪಡದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. 13 ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ, ‘ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊ. 14 ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವನು. ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟಂಬದವರನೂ್ನ ರ ಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
15 “ ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ† ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಬಂದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದನು. 16 ಆಗ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
‘ ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಪಡೆಯುವಿರಿ!’ ಎಂದುಪ್ರಭುವುಹೇಳಿದ್ದನು. 17ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆಕೊಟ್ಟ
ವರವನೆ್ನೕ ದೇವರುಈಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ದೇವರ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಯೆಹೂದ್ಯವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾದವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ,
“ ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ದೇವರುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸು ಾತೆರ್

19 ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಚದರಿಹೋದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗ ಾದ ಫೆನಿಷ ್ಯ, ಸೈಪ್ರಸ್ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಈಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
20ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಸಿರೇನ್ ಸ್ಥಳಗಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಅವರು, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 21ಪ್ರಭುವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದರು.

22 ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಹೊಸ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
23-24 ಾನರ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ
† 11:15: ಾ್ರರಂಭ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಆರಂಭ ಾದ ಸಭೆ.
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ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಇದರಿಂದ ಾನರ್ಬನಿಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಅವನುಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದರು.

25 ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 26 ಾನರ್ಬನು
ಅಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೌಲನು
ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಸಭೆಯ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ “ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲೆ್ಲೕ.

27 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 28 ಈ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ “ಅಗಬ” ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅಗಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ,
“ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಭೀಕರ ಾಮ ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಈ ಬರ ಾಲವು ಾ್ಲಡಿಯಸ್
ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು.) 29 ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮಿ್ಮಂ ಾದಷ್ಟನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದರು. 30 ಅವರು ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಅದನು್ನ ತಂದು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ ಾಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು.

12
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿ, 2 ಾಕೋಬನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ೕ ಾನನ ಅಣ್ಣ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ (ಇದು
ನಡೆದದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ) ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. 4 ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ
ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 5 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಭೆಯವರು ಅವನಿ ಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

6 ಪೇತ್ರನು ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮಧೆ್ಯ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರಮುಂದೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನ
ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಬೇಗನೆ ಎದೆ್ದೕಳು!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಸರಪಣಿಗಳು ಪೇತ್ರನ
ಕೈಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊ, ಾದರ ಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನು ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು, “ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು.

9 ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ದೇವದೂತನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಕನಸು
ಾಣುತಿ್ತರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯ
ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಾವಲನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ನಡೆಸುವ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಾಗಿಲು ಅವರಿ ಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಆ
ದೇವದೂತನು ಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆ
ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
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11 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆಗ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದ
ಾರು ಾಡಿದನು. ನನಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೇಡಿನಿಂದ ರ ಸಿದನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

12ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು ೕ ಾನನ ಾಯಿ. ( ೕ ಾನನನು್ನ
ಾಕರ್ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

13 ಪೇತ್ರನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದನು. ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋದೆ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ
ಬಂದಳು. 14 ರೋದೆಯು ಪೇತ್ರನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಆಕೆ ಮರೆತು, ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲ
ಬಳಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 15ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ!” ಎಂದರು.
ಆದರೆಅವಳು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೆಂದು ಒತಿ್ತಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು, “ಅವನು ಪೇತ್ರನ
ದೂತನಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲನು್ನ ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆ ಾಗ ಅವರು
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು. 17ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು
ತನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, “ ಾಕೋಬನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

18ಮರುದಿನ, ಪೇತ್ರನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೇ ಎದಿ್ದತು. 19ಹೆರೋದನು
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೇಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು.
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮರಣ
ತರು ಾಯ ಹೆರೋದನು ಜುದೇಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ

ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. 20ಟೈರ್ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರಮೇಲೆಹೆರೋದನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೆರೋದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾ್ಲಸ್ತನು ಾಜನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಾಡಿಗೆ ಹೆರೋದನ
ಾಡಿನಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
21ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಹೆರೋದನುದಿನ ಂದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. ಅಂದುಹೆರೋದನು

ಸುಂದರ ಾದ ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಜನರಿಗೆ ಾಷಣ ಾಡಿದನು. 22 ಆ ಜನರು, “ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಮನುಷ ್ಯನದಲ್ಲ, ದೇವರದೇ!”
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 23 ಹೆರೋದನು ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣವೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ದೇಹದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

24 ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಹಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವುದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿತು.

25 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾಕರ್ನೆಂಬ ೕ ಾನನು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

13
ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ವಹಿಸ ಾದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್

1ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಾನರ್ಬ, ಸಿಮೆ ೕನ್ (ಇವನನು್ನ ನೀಗರ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಲೂಸಿಯಸ್ (ಸಿರೇನ್
ಪಟ್ಟಣದವನು)ಮೆನಹೇನ (ಹೆರೋದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವನು)ಮತು್ತ ೌಲ. 2ಇವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 13:3 1716 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 13:18

ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರ
ಮೇಲೆ ಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರು
4 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಸೆಲೂಸಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ

ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸೆಲೂಸಿ ಾದಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
5 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಸ ಾಮಿಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದರು. ( ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.)

6 ಅವರು ಆ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ೕಸ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು.
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಅವರು ಾ ೕಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಅವನ ಹೆಸರು
“ ಾರ್ ಯೇಸು.” ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ. 7 ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನೆಂಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಅವನು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನು ಾನವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 8ಆದರೆ ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲಿಮನು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು. ( ಾರ್ಯೇಸುವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಿಮಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)
ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಾಗೆ ಾಡಲು ಎಲಿಮನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ
ೌಲನು ( ೌಲನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು ೌಲ.) ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ೌಲನು ಎಲಿಮನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ, 10 ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೈ ಾನನ ಮಗ! ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯದಕೂ್ಕ ನೀನು ಶತು್ರ! ನೀನು
ದುಷ್ಟತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ! 11 ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಕುರಡ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಏನನೂ್ನ ನೋಡ ಾರೆ; ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸಹ ಾಣ ಾರೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಎಲಿಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾದರೂ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲೆಂದು ಅವನು

ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದನು. 12 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯ ಾದಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಸೈಪ್ರಸ್ ನಿಂದ ತೆರಳುವರು
13 ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಾ ೕಸಿನಿಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದರು. ಾಂಫೀಲಿಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೆಗರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅವರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಪೆಗರ್ದಿಂದ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಪಿಸಿದಿಯಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದ ಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಾಯಕರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆಏನ ಾ್ನದರೂ ನೀವುಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ!” ಎಂಬಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

16 ೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ
ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಇತರ ಜನರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! 17ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದಬರ ಾಡಿದನು. 18ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಅವರನು್ನ
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ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಾ ಾನ್ ಾಡಿನ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಡನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 20ಇವೆ ಾ್ಲ ಸು ಾರು ಾನೂರ ಐವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.
“ಇ ಾದಮೇಲೆಪ್ರ ಾದಿ ಾದಸಮುವೇಲನ ಾಲದವರೆಗೆದೇವರುನಮ್ಮಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೀಷನ
ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು ಬೆ ಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದವನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 22 ದೇವರು ೌಲನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ‘ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ದೇವರು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
23 “ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು. 24ಯೇಸು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ( ಾ್ನನಿಕ)
ೕ ಾನನುಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಕೊಂಡು

ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. 25 ‘ ಾನು ಾರೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನು ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿಪೂರೈಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

26 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರರೇ, ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ನಮ ಾಗಿಯೇ.
27 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವೇ
ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಓದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು! 28ಯೇಸು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಿದ್ದರೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

29 “ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆತನಿಗೆ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
30 ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

32 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 33 ಾವು ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿಎಬಿ್ಬಸುವುದರಮೂಲಕಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ ಾಗಿನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಬಗೆ್ಗ ಎರಡನೆ
ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದೆ:

‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.
ಇಂದೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದೆನು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

34ದೇವರುಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸ ಾಧಿಗೆ
ಸೇರಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಸತ್ಯವೂ ಪವಿತ್ರವೂಆದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ಯೆ ಾಯ
55:3

35ಆದರೆಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 16:10
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36 “ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವನ ದೇಹ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆತುಹೋಯಿತು! 37ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 38-39 ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ:

41 ‘ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವವರೇ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.

ನೀವು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾನು ಾಡುವೆನು.

ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಿದರೂ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ!’ ” ಹಬಕೂ್ಕಕ 1:5

42 ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೋಗು ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಮತೀಯರೂ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
ಮ ಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಸಹ ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.
44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ನಗರದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದುಬಂದರು. 45 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಸೂಯೆ ಾಯಿತು. ಅವರು
ೌಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾದಿಸಿದರು. 46 ಆದರೆ
ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿ, “ ಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನಿಮಗೆ ದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅನ್ಯಧಮರ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ! 47 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಇಂತಿದೆ:

‘ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಯೆ ಾಯ 49:6

48 ೌಲನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನ
ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಸು್ತತಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

49 ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರ ಾಯಿತು. 50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು
ಾಮಿರ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಗರದ ಾಯಕರನೂ್ನ ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ, ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿ ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟಸಿದರು. 51 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ,* ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 52 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

* 13:51: ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅವರು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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14
ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ

1 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. (ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ) ಇಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ೌಲ
ಾನರ್ಬರ ಅ ೕಘ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

2 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ ಸಹೋದರರ
ವಿರುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲವಿದು್ದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕುರಿತು ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಾ ಾಡಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ತನ್ನ ಕೃ ಾಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾತನೂ್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಾತನೂ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲಯೇ ಎರಡು

ಪಂಗಡ ಾಯಿತು.
5ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ೌಲ
ಾನರ್ಬರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6ಇದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ ೌಲ ಾನರ್ಬರುಆಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಲುಕ ೕನಿ ಾದಪಟ್ಟಣಗ ಾದಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಿಗೂ ಾಗೂಆಪಟ್ಟಣಗಳಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋದರು. 7ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನು

8 ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು
ಎಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 9ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಕುಳಿತಲೆ್ಲೕ ೌಲನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು
ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ೌಲನು
ಕಂಡು, 10 ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಜಿಗಿದುನಿಂತು ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

11 ೌಲನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲುಕ ೕನಿಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
“ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
12 ಜನರು ಾನರ್ಬನನು್ನ “ಜೆಯುಸ್”* ದೇವರೆಂದೂ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ “ಹೆಮೆರ್”†
ದೇವರೆಂದೂ ಕರೆದರು. 13 ಜೆಯುಸ್ ನ ಗುಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗುಡಿಯ ಅಚರ್ಕನು
ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ
ಅಚರ್ಕನು ಮತು್ತ ಜನರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು‡ ಜನಸಮೂಹದೊಳಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು: 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವು ಬಂದೆವು. ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ; ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ಆತನೇ.

16 “ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲು
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆದರೆ ಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಿರೂಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಕೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸುಗಿ್ಗಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

18 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೂಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸದಂತೆ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಯಿತು.
* 14:12: ಜೆಯುಸ್ ಅನೇಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ದೇವರು. † 14:12: ಹೆಮೆರ್ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರು.
ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಸಂದೇಶಕನೆಂದು ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿದ್ದರು. ‡ 14:14: ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಇದು ಅವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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19 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದು ಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ದಬೆರ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಸಿರಿಯದಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಮರುಪ್ರ ಾಣ

21 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಲುಸ್ತ ್ರ, ಇಕೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
22ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು, “ ಾವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು.

24 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಪಿಸಿದಿಯ ಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಂಫೀಲಿಯ ಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. 25ಅವರು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪೆಗರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅ ಾ್ತಲಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
26 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಸಿರಿ ಾದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದ್ದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದವರು ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ.

27 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಸಭಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತು್ತ “ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಸಹ

ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 28ಅಲಿ್ಲ ೌಲ ಾನರ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದರು.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮೆ್ಮೕಳನ

1 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. “ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯೇ

ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತೊಡಗಿದರು. 2 ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಈ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. ಈ
ಸಮಸೆ್ಯಯ ಬಗೆ್ಗ ಅ ಸ್ತಲರೊಡನೆಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಲು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಕೆಲವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಭೆ ನಿಧರ್ರಿಸಿತು.

3 ಅಂತೆಯೇ ಸಭೆಯು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇವರು ಫೆನಿಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಜದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಈ
ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 4 ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ
ಸಭೆಯವರು ಇವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು!”

ಎಂದರು.
6 ಬಳಿಕ, ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೇರಿಬಂದರು.

7 ದೀಘರ್ಚಚೆರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರ ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 8 ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನೂ್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
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ಇದನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಸಹೋದರರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ* ಾಕೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು ದೇವರನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ನಮ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿ ಾಗಲಿ ಈ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರವಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ! 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲಿ ಇವ ಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ!” ಎಂದನು.

12ಆಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ೌನ ಾಯಿತು. ಅವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 13ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 14ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಸೀ ೕನನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಟ್ಟ ದಲ ಾರಿಗೆ, ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 15 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಸಹ
ಇದಕೆ್ಕ ಾಮರಸ್ಯ ಾಗಿವೆ:

16 ‘ಇ ಾದನಂತರ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಮನೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನಮನೆಯಚೂರುಗಳನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಹೊಸದು ಾಡುವೆನು.

17ಬಳಿಕ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಭುವೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.’ ಆ ೕಸ 9:11-12

18 ‘ಆದಿಯಿಂದಲೂಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.’

19 “ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾವು ತೊಂದರೆ
ಕೊಡ ಾರದು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸೋಣ:
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. (ಈಆ ಾರ ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.)
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

21ಅವರುಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವಂಥಜನರು
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ಓದ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ

22 ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರು ೌಲ ಾನರ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮವರೇಆದಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯುನಿಧರ್ರಿಸಿತು.
ಅವರು ಯೂದನನು್ನ ( ಾಸರ್ಬನೆಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು) ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಸಭೆಯು ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:
* 15:10: ಹೊರೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ.
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ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿರಿಯಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ,
24 ನಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಾಡಿದರೆಂಬ
ಸ ಾಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ!
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಸ ಾರ್ನುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
26 ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ ೌಲನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನೆ್ನೕ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಯೂದನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28 ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರಗಳು
ಇರಕೂಡದೆಂಬುದುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನಿ ಾರ್ರ. ಅದಕೆ್ಕ ಾವುಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವುಈನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ:

29ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.

ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
30 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಯೂದ ಸೀಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅವರು

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 31 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಅದನು್ನ ಓದಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆ ಪತ್ರವು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿತು. 32ಯೂದ ಸೀಲರು ಸಹ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
33 ಯೂದ ಸೀಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 34 †

35 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದು್ದ ಇತರ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಬೇಪರ್ಡುವರು
36 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ, “ ಾವು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ
ಅವರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನನು್ನ ಸಹ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಾನರ್ಬನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. 38 ಆದರೆ ಅವರ ದಲನೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಾಂಫೀಲಿಯದ ಬಳಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು ೕಚಿಸಿದನು. 39 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ ನಡುವೆ
ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ವದವೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಾನರ್ಬನು
ಾಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ ಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು.

† 15:34: ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 34ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ ಸೀಲನು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.”
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40 ೌಲನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ಸಹೋದರರು
ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 41 ೌಲ ಸೀಲರು ಸಿರಿ ಾ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ
ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

16
ತಿ ಥೆಯನು ೌಲ ಸೀಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ೌಲನು ದಬೆರ್ ಮತು್ತ ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ತಿ ಥೆಯನ ಾಯಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ತಂದೆಯು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು.
2 ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಅಪೇ ಸಿದನು. ಆದರೆಆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿ ಥೆಯನತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

4 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತೀ ಾನರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವರು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 5 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಸಭೆಗಳು
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವುಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನದಿನಕೂ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿದವು.

ಏ ಾ್ಯದಿಂ ಾಚೆಗೆ ಬರಲು ೌಲನಿಗೆ ಕರೆ
6 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಫಿ್ರಜಿಯಮತು್ತ ಗ ಾತ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋದರು.

ಏ ಾ್ಯ* ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 7 ೌಲ
ತಿ ಥೆಯರು ಮುಸಿಯ ಾಡಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಿಥೂನಿಯ ಾಡಿನೊಳಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆಯೇಸುವಿನಆತ್ಮನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗದಂತೆಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 8ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಮುಸಿಯ ಾಡನು್ನ ಾದು ನೇರ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

9ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ೌಲನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾದೆವು.

ಲಿಡಿಯಳ ಪರಿವತರ್ನೆ
11 ಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಸ ಥ್ರ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮರುದಿನ ನೆಯ ಲಿಸ್

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ, 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಗೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ರೋಮನ್ನರ ವ ಾಹತುವಿನಲಿ್ಲ† ಮುಖ್ಯ ಾದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.

13 ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ರಥರ್ ಾ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾವು ಾಣಬಹುದೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಗರ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋದೆವು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದೆವು. 14ಅಲಿ್ಲ ಲಿಡಿ ಾಎಂಬಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯುಥುವತೈರ ಪಟ್ಟಣದವಳು. ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ

ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾರುವುದು ಆಕೆಯ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
ೌಲನ ಾತನು್ನ ಲಿಡಿ ಾ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಯಹೃದಯವನು್ನ ತೆರೆದನು. ೌಲನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಳು. 15 ಆಕೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಯೆಂದು

* 16:6: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ. † 16:12: ವ ಾಹತು ವಲಸೆ ಹೊರಟವರು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ.
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ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದಳು.
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು

16ಒಂದು ಸಲ, ಾವು ಾ್ರಥರ್ ಾಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಾಸಿ ಬ್ಬಳು
ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಆತ್ಮವಿತು್ತ. ಆ ಆತ್ಮದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವಳು
ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಯಜ ಾನರಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 17 ಅವಳು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಈ
ಜನರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು! ನೀವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ
ಬೇಸರಗೊಂಡ ೌಲನು ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಆ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ, “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಆತ್ಮವು ಹೊರಬಂದಿತು.

19 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ಈಗ ಆಕೆಯಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 20ಆ ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು,
“ಈ ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 21 ನಿಷಿದ್ಧ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ರೋಮ್ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಾವು ಅಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
22 ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಾಯಕರು ೌಲ ಸೀಲರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹರಿದು ಾಕಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. 23 ಬಳಿಕ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಿರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದರು.
24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಅವರ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಸಿದನು.
25 ಸು ಾರು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಇತರ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು.
ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಅದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಡಿ ಾಯವನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ
ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈ ಾಗಲೇ ಕೈದಿಗಳು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ 28 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ಾವೆ ಾ್ಲ
ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

29 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಸೀಲರಮುಂದೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು. 30ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು. ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32ಅವನಿಗೂ ಅವನಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಆದರೂ ಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 34ಇ ಾದಮೇಲೆಅವನು ೌಲಸೀಲರನು್ನಮನೆಗೆಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಹ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದರು.

35ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾಯಕರು ಸೆರೆಮನೆಯಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!” ಎಂದು
ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
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36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಾಯಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಸೈನಿಕರಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37ಆದರೆ ೌಲನು, “ ಾವುಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು ನಿರೂಪಿಸದೆನಮ್ಮನು್ನ
ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. ಾವು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ
ಹಕು ್ಕಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಗೋಪ್ಯ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ಾಯಕರೇ
ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಆ ಸೈನಿಕರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲ ಸೀಲರು ರೋಮಿನ
ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಾಯಕರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ೌಲ
ಸೀಲರ ಬಳಿಗ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 40ಆದರೆ ೌಲ ಸೀಲರು
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಡಿ ಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ೌಲ ಸೀಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

17
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು

1 ೌಲ ಸೀಲರು ಆಂಫಿ ಲಿ ಮತು್ತ ಅ ಲೋನಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಥೆಸಲೋನಿಕ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ೌಲನು ಎಂದಿನಂತೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಈ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾರಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಆ ಾರದೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಿ ವಿವರಿಸಿದನು.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬರಲೇಬೇಕಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. 4 ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಿ್ರೕಕರು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರಿಗೆಮನವರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

5ಆದರೆ ನಂಬದೆಹೋದಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಡುಕರಿಗೆ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ ಕೆಡುಕರು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಗಲಭೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾಸೋನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಅವರು
ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಸೋನನನೂ್ನ ಕೆಲವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೂ್ನ
ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ ಜನರು ( ೌಲ ಸೀಲರು) ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! 7 ಾಸೋನನು ಇವರನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೀಸರನ ಾನೂನುಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
‘ಯೇಸು’ ಎಂಬಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

8ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರರು ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 9ಅವರು
ಾಸೋನನಿಂದಲೂ ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದಲೂ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದರು.
ೌಲ ಸೀಲರ ಪ್ರ ಾಣ

10 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯ ಎಂಬ ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲ ಸೀಲರು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಮತು್ತ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿದರು. 12ಈಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ನಂಬಿದರು. ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
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13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆರೋಯಕೂ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ ಗಲಭೆ
ಾಡಿದರು. 14ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ

ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 15 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಅವನನು್ನ ಅಥೆನ್್ಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಸಹೋದರರು ೌಲನಿಂದ ಸೀಲ
ತಿ ಥೆಯರಿಗೆಒಂದುಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದರು. “ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ೌಲನು
16 ೌಲನು ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರಿ ಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ

ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದುಹೋಯಿತು. 17 ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ
ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ೌಲನು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18ಎಪಿಕೊರಿ ಾ ಮತು್ತ
ಸೊ್ತೕಯಿಕ ತತ್ವ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಯೇಸುವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, “ಕೆಲವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಂತೆ
ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

19 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ಹೊಸ ತತ್ವವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು. 20 ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿವೆ. ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪದೇಶದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 (ಅಥೆನಿ್ಸನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.)

22 ಆಗ ೌಲನು ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ಅಥೆನಿ್ಸನ
ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲೂ್ಲ ಬಹು ಾಮಿರ್ಕರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವ ಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವರನು್ನ ನೀವು
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

24 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ! ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನೇ ಆ ದೇವರು. ಆತನೇ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಒಡೆಯನು. ಮನುಷ ್ಯರು
ನಿಮಿರ್ಸುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು ಜೀವಿಸುವವನಲ್ಲ. 25ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ಉಸಿರನೂ್ನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಕೊಡು ಾತನು ಆ ದೇವರೇ. ಆತನಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಕೊರತೆಯೆಂಬುದೂ
ಇಲ್ಲ. 26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನವ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ಅವರು ಾ ಾಗ ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.

27 “ಜನರು ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ತನ ಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ
ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ದೇವರು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಬಹುದೂರ ಾಗಿಲ್ಲ. 28 ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮವರೇ ಆದ
ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು, ‘ ಾವು ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
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29 “ ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರುಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ
ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಆತನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳ
ರೂಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. 30ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 31 ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂದು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ.”

32ಯೇಸುಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆಎಂಬಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಆಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಇತರರು, “ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಗ
ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
34 ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂಬಿದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಾದ ದಿ ನಿಸಿಯನೂ ದ ಾರಿ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಮತಿ್ತತರರೂ
ಇದ್ದರು.

18
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ತರು ಾಯ ೌಲನು ಅಥೆನ್ಸನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು
ಅಕಿ್ವಲ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅಕಿ್ವಲನು ಂತ ಎಂಬ ಾಡಿನವನು. ಆದರೆ ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಇತಿ್ತೕಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರು ರೋಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ಲಡಿಯಸನು* ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಟಲಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದ್ದರು.
ೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು. 3 ಅವರು ೌಲನಂತೆ ಗು ಾರ
ತ ಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದು್ದ,ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೂ
ಚಚಿರ್ಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. 5 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ
ಬಳಿಗೆ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರು ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದರು. ಅನಂತರ, ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದರಲೆ್ಲೕ ೌಲನು ತನ್ನ ಸಮಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಕಳೆದನು. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ದೂಷಣೆ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ

ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪು ್ಪ. ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀತಯುಸ್ತ ಎಂಬುವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು

ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನಮನೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. 8 ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಸ ಾಮಂದಿರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
9 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ! ಜನರಿಗೆ

ಬೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ! 10 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ೌಲನು ದೇವರ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.
ಗಲಿ್ಲ ೕನನಮುಂದೆ ೌಲ

* 18:2: ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್.
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12 ಅ ಾಯ ಾಡಿಗೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾ ಾಗ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರದೊಯು್ದ, 13 ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ೌಲನು ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಅಪ ಾಧ ಾಗಲಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಗಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. 15ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾದಗಳು
ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16ಅವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾ್ಯ ಾಲಯದ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು.
(ಸೋಸೆ್ಥನನು ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು.) ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ೌಲನಮರುಪ್ರ ಾಣ

18 ೌಲನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಸಹಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಕೆಂಖೆ್ರ ಎಂಬಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ೌಲನು
ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 19ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲರನು್ನ ೌಲನು
ಬಿಟಿ್ಟಹೋದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 20 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 21 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಹೀಗೆ ೌಲನು ಎಫೆಸದಿಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು.

22 ೌಲನು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯವರನು್ನ
ವಂದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ೌಲನುಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 23ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವಿದ್ದನು.
ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗ ಾತ್ಯ ಮತು್ತ ಫಿ್ರಜಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು

24 ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು
ವಿ ಾ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದನು. 25 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಾ ಾಗಲೂ ಬಹು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ

ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳುಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಂದೇ
ಇವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 26ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬಹು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಾಡಿದಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಆಳ ಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

27ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಅಪೇ ಸಿ ಾಗ ಎಫೆಸದ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು,

ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಈಶಿಷ ್ಯರು ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ನೆರವು ನೀಡಿದನು. 28ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು ಬಲ ಾಗಿ ಾದಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

19
ೌಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
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1 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ,
ಕೆಲವುಮಂದಿಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು, 2“ನೀವುನಂಬಿಕೊಂ ಾಗಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ!”

ಎಂದರು.
3 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಬಗೆಯದೀ ಾ ಾ್ನನ ಪಡೆದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ೕ ಾನನುಬೋಧಿಸಿದದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾವು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತರು ಾಯಬರು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇಯೇಸು” ಎಂದನು.
5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

6 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು. ಅವರು ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿದರು. 7ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು.

8 ಅನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಂಡ ಾದರು. ಅವರು ನಂಬದೆ ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಆ

ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತುರನ್ನನ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಚೆರ್ ನಡೆಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದವು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಸೆ್ಕೕವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
11ದೇವರು ೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ೌಲನ

ಕರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೆಲವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

13-14 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆ್ಕೕವ ಎಂಬವನ ಏಳು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಹೀಗೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸೆ್ಕೕವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.) ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
“ ೌಲನು ಾವ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಹೊರಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

15ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ದೆವ್ವ ಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಯೇಸುವೂ ಗೊತು್ತ ೌಲನೂ ಗೊತು್ತ. ಆದರೆ
ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟಿ್ಟತು.

16 ಬಳಿಕ ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾರಿಬಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು
ಾಕಿದನು. ಅವರು ಆಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
17ಎಫೆಸದಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರುಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರುಮತು್ತ ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ

ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. 18 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾವು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅರಿಕೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು. 19 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.
ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು. 20 ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವು
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ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ೌಲನ ೕಜನೆ

21 ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ೌಲನು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. “ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ರೋಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ೌಲನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ತಿ ಥೆ
ಮತು್ತ ಎರಸ್ತ ಎಂಬುವರು ೌಲನ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಮಕೆದೋನಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ

23ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ತೀವ್ರ ಗಲಭೆ ಂದು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಅದು ನಡೆದ ರೀತಿ ಇಂತಿದೆ: 24 ಅಲಿ್ಲ ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅತೆರ್ಮಿ* ದೇವತೆಯ ಗುಡಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಕಸುಬನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸಿದರು.

25 ದೇಮೇತಿ್ರಯನು ಈ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಸುಬನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಸುಬಿನಿಂದ ಾವುಬಹಳಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 26 ಆದರೆ ೌಲ ಎಂಬುವನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿ ಅವರನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲಯೂ ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ ್ಯರು ತ ಾರಿಸುವ ದೇವರುಗಳುನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 27ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳಬಹುದು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ ಅತೆರ್ಮಿಯ
ಗುಡಿಯನು್ನ ಜನರು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆಗ, ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಅತೆರ್ಮಿಯದೇವತೆಯವೈಭವ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿದೇವಿಯೇ
ಮ ಾದೇವಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 29ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಜನರು ಾಯಮತು್ತ
ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. (ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕೆದೋನಿಯದವರು ಮತು್ತ ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು.) ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. 30 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ
ೌಲನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 31ಅಲ್ಲದೆ, ೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶದ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

32 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಭೆಯು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾಯಿತು. ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನೂಕಿ
ಾ ಾಡಲು ಪುಸ ಾಯಿಸಿದರು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಜನರ ಪರ ಾಗಿ
ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಎಫೆಸದ
ಅತೆರ್ಮಿಯುಮ ಾದೇವಿ! ಎಫೆಸದಅತೆರ್ಮಿಯುಮ ಾದೇವಿ! ಅತೆರ್ಮಿಯುಮ ಾದೇವಿ…!” ಎಂದು
ಒಂದೇಸಮನೆ ಎರಡು ಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರು.

35 ಬಳಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಎಫೆಸದ ಜನರೇ,
ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಲನು್ನ† ಸಹ ಾವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 36 ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ಹೇಳ ಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಏನನೆ್ನೕ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ೕಚಿಸಬೇಕು.
* 19:24: ಅತೆರ್ಮಿ ಗಿ್ರೕಕರ ದೇವತೆ. ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. † 19:35: ಪವಿತ್ರ ಕಲು್ಲ ಅತೆರ್ಮಿ
ದೇವಿಯೆಂದು ಜನರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರತಿಮೆ.
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37 “ನೀವುಈಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಯವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 38 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರುಗಳು ಇ ಾ್ದರೆ. ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿವೆಯೇ? ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು
ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು! ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಾಡಲು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ!
39 “ನೀವು ಬೇರೆ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಕುರಿತು ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ ಾ? ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,
ಾನೂನುಬದ್ಧ ಾದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. 40 ಾನು ಇದನು್ನ ಾಕೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೆಲವುಜನರು ಾವು ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳುವ
ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಾವು ಈ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಾರಣವೇಇಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 41ಪಟ್ಟಣದಅಧಿ ಾರಿಯುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಬಳಿಕಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

20
ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಗಲಭೆಯು ನಿಂತುಹೋದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನಿ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅವನು
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ (ಅ ಾಯ) ಹೋದನು. 3ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ೕಜನೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು

ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 4 ಕೆಲವು ಜನರು
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರ್ರನ ಮಗ ಾದ ಸೋಪತ್ರನು,
ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಿ ಾ್ತಕರ್ ಮತು್ತ ಸೆಕುಂದ, ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯ, ಅಲ್ಲದೆ
ಏ ಾ್ಯದ ತುಖಿಕ ಾಗು ತೊ್ರಫಿಮ. 5 ಇವರು ೌಲನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಹೋದರು. ಅವರು
ನಮ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿ ರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ
ಾವು ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು. ಐದು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಾವು ಇವರನು್ನ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಾವು ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು.
ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ೌಲನ ಕೊನೆಯಭೇಟಿ

7 ಾನು ಾರದಂದು, ಾವೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದೆವು. ಸಭೆ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ೌಲನು ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಮರುದಿನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು
ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 8 ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ್ದವು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು.
9 ಯುತಿಕ ಎಂಬ ಯುವಕನು ಕಿಟಕಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಇತ್ತಯುವಕನು ಾಢ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ಮೂರನೆಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಜನರು ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನು ಸತಿ್ತದ್ದನು.

10 ೌಲನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಣ ಾಲೂರಿ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ೌಲನು ಮತೆ್ತ
ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದುಊಟ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಲ
ಾ ಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಬಳಿಕ ೌಲನು ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಜನರು

ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಯುವಕನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ
ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
ತೊ್ರೕವದಿಂದಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
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13 ಾವು ೌಲನಿಗಿಂತಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇಅಸೊ್ಸಸಿಎಂಬಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಾನು
ಭೂ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವು ಾಗಿಯೂ ೌಲನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 14 ಅಂತೆಯೇ ಾವು ೌಲನನು್ನ
ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಂದಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಮಿತಿಲೇನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 15ಮರುದಿನ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ ಖಿ ೕಸ್ ದಿ್ವೕಪದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳ ಂದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ಾ ೕಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.
ಅದರಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾವುಮಿಲೇತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 16ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಂಗ ಾರದೆಂದು ೌಲನು
ಆಗಲೇ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದ್ದನು. ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದನು.

ಎಫೆಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌಲನ ಬುದಿ್ಧ ಾತು
17 ೌಲನುಮಿಲೇತದಿಂದಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಅಲಿ್ಲನ ಸಭೆಯಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
18 ಆ ಹಿರಿಯರು ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ ದಲನೆಯ

ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಬೇ ಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸದೆ, 20 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾ ಾಗಲೂ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ
ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 21ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನುಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆಅಂದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

22 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯದು. 23 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸವು
ನನ ಾಗಿ ಾದಿವೆಯೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಾತ್ರ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 24 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ನೀಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

25 “ಈಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಇದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೇವರ ಾಜ್ಯದವಿಷಯ ಾದಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. 26ಆದ್ದರಿಂದಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆದೃಢ ಾಗಿಹೇಳಬಹು ಾದಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. 27 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಅಪೇ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಾಲನೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವಮಂದೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನೀವು
ಕುರುಬ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಾನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕೂ್ರರ ಾದ ತೋಳಗಳಂತಿರುವ ಅವರು ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.
30ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕೆಲವುಜನರೇ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾಗಿಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ
ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದನು. ಈ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ.
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32 “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯವು
ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. 33 ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ಾರ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. 34 ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 35 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದು ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷ’ಎಂಬಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ ಾವುಮರೆಯಕೂಡದೆಂದುನಿಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ೌಲನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 37-38 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು. ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟರು.

21
ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ ಬಳಿಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ ನೇರ ಾಗಿ ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ
ಹೋದೆವು. ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 2 ಫೆನಿಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ಹಡಗನು್ನ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡೆವು. ಾವು ಆ ಹಡಗನೆ್ನೕರಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು.

3 ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾವು ಹಡಗನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಹಡಗನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಾಕೆಂದರೆ ಹಡಗಿನಿಂದ ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಾವು ಟೈರ್ ನಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆ್ದವು. ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 5ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಸಂದಶರ್ನವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು.
ಯೇಸುವಿನ ಎ ಾ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೀ ್ಕಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 6ಬಳಿಕ
ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು. ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

7 ಾವು ಟೈರ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ್ಟಲೊ ಾಯ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದೆವು.
ಅಲಿ್ಲಯ ಸಹೋದರರನು್ನ (ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು) ವಂದಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. 8 ಮರುದಿನ
ಾವು ್ಟಲೊ ಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದೆವು. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಏಳುಮಂದಿ
ಸ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ* ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಅವನಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವಿತು್ತ.

10 ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅಗಬ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಜುದೇಯದಿಂದ
ಬಂದನು. 11 ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು
ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13 ಆದರೆ ೌಲನು,

“ನೀವು ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನು್ನ ಾಕೆ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?

* 21:8: ಸ ಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೋಡಿರಿ: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 6:1-6.
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ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದೆವು.

15 ಬಳಿಕ ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16 ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆಬಂದರು. ಈಶಿಷ ್ಯರು ಾವುಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೈಪ್ರಸಿನ ಾ್ನಸೋನ
ಎಂಬವನಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಆದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ನಸೋನನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವನು
17 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

18 ಮರುದಿನ ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ೌಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 19 ೌಲನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ೌಲನಿಗೆ,
“ಸಹೋದರನೇ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡಿರುವ ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನೀನು
ಇಲಿ್ಲ ಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು
ಇವರ ಆಲೋಚನೆ. 21 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡಿರಿ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

22 “ಈಗ ಾವು ಏನು ಾಡೋಣ? ನೀನು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವುಇಲಿ್ಲರುವಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. 23 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ:
ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸು. ಅವರ ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಡು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವರು.

25 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

‘ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ’

ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
ೌಲನ ಬಂಧನ

26 ಆಗ ೌಲನು ಆ ಾಲು ್ಕಮಂದಿಯನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮರುದಿನ
ೌಲನು, ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವ್ರತದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ
ಸಂಪ್ರ ಾಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

27ಆಏಳುದಿನಗಳ ಅವಧಿಮುಗಿಯುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ ಏ ಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನನು್ನ ಕಂಡು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, 28 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ!
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ (ದೇ ಾಲಯ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. ಈಗ ಇವನು ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿದರು. 29 (ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ತೊ್ರಫಿಮ ಎಂಬವನನು್ನ ಆಯೆಹೂದ್ಯರು
ನೋಡಿದ್ದರು. ಎಫೆಸದ ತೊ್ರಫಿಮನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.)

30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಾಲಯದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು. 31ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ಗಲಭೆಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
32 ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕೆಲವು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಜನಸಮೂಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ
ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯುಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಅವನನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು? ಇವನು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದನು?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 34 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಉಳಿದವರು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂ ಾಗಿಯೂ
ಕೂ ಾಟದಿಂ ಾಗಿಯೂ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
35-36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ೌಲನನು್ನ
ರ ಸಲು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು,
“ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.

37 ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾ ಾಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ಾ? 38 ಾ ಾದರೆ, ಾನು ೕಚಿಸಿದ

ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೇ ನೀನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿಕೊಲೆ ಾರರನು್ನಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ೌಲನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಾಸರ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾಸರ್ವು ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಾನು
ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಪ್ರಜೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

40 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ೌಲನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ, ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಜನರು
ೌನ ಾದರು. ಆಗ ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದನು.

22
ೌಲನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ

1 ೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!” ಎಂದನು.
2 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತಷು್ಟ

ನಿಶಬ್ಧ ಾದರು.
3ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ.

ಆದರೆ ಾನು ಬೆಳೆದದು್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ. ಾನು ಗಮಲಿಯೇಲನ ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನು ನನಗೆ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಾನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಅಭಿ ಾನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ. 4 ಯೇಸುವಿನ
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ಾಗರ್ವನು್ನ ಾರು ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರನು್ನ ಾನು ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಾನು ಪುರುಷರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದೆನು.

5 “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀ ಾಯಕರ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು
ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಸಲ,ಈ ಾಯಕರು ನನಗೆ ಕೆಲವುಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. (ಯೇಸುವಿನ) ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

ೌಲನ ತನ್ನ ಮನಪರಿವತರ್ನೆಯ ಾ ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ
6 “ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ

ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು.
7 ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ ಾಣಿ ಂದು ನನಗೆ, ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸೆ
ಪಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8“ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ,ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಣಿಯು, ‘ ಾನು ನಜರೇತಿನಯೇಸು.
ನೀನುಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದುನನ್ನನೆ್ನೕ’ಎಂದುಹೇಳಿತು. 9ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರುನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡಿದರು.

10 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನೇನು ಾಡಲಿ’ ಎಂದೆನು. ಪ್ರಭುವು ‘ಎದು್ದ ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಹೋಗು.
ಾನು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 “ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅನನೀಯನು ಾಮಿರ್ಕ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13ಅನನೀಯನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಸಹೋದರ ಾದ
ೌಲನೇ, ನಿನಗೆಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬರಲಿ!’ ಎಂದನು. ಆಕೂಡಲೇ ನನಗೆದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತುಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು.

14 “ಅನನೀಯನು ನನಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀನು ದೇವರ ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನನು್ನ
(ಯೇಸು) ನೋಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
15 ನೀನು ಕಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. 16 ಈಗ ನೀನು
ತಡ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಎದೆ್ದೕಳು! ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ತರು ಾಯ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು. ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 18 ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ನನಗೆ,

‘ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಡು! ನನ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಾ ಯನು್ನ ಈ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಾಕಿಸಿ ಹೊಡೆಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದು
ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ ಾ ಾದ ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ ಸಹ
ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗ ಾನೂ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಜನರಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಸಹ ಾನುಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ!’
ಎಂದೆನು.

21“ಆದರೆಯೇಸು ನನಗೆ, ‘ಈಗಹೊರಡು,ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದಜನರಬಳಿಗೆ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

22 ೌಲನು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ! ಅವನನು್ನ
ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ! ಇಂಥ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶವನೆ್ನೕ ಕೊಡಕೂಡದು!” ಎಂದು
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ಕೂಗಿದರು. 23 ಅವರು ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕಿದರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಬೀಸಿದರು; ಧೂಳನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿದರು. 24 ಆಗ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನನು್ನ ದಂಡಿನ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ೌಲನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗಲು
ಾರಣವೇನೆಂದು ೌಲನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಸೈನಿಕರು
ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ೌಲನು, “ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು
ತೀ ಾರ್ಗಿಲ್ಲದ ರೋಮ್ಪ್ರಜೆ ಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಏನು
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ? ಈಮನುಷ ್ಯನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೇಳು, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ೕ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ೌಲನು, “ ೌದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ ಾನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಲು ಬಹಳ ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ” ಎಂದನು.
29 ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಕೂಡಲೇ ೌಲನ ಬಳಿಯಿಂದಹೊರಟುಹೋದರು.
ೌಲನನು್ನ ಆಗಲೇ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ೌಲನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಭಯ ಾಯಿತು.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು
30 ಮರುದಿನ, ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಂದ ಆ ಾದನೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರಿಗೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

23
1 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಈ

ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅನನೀಯನು
ೌಲನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ೌಲನ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. 3 ೌಲನು
ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಹ ಹೊಡೆಯುವನು! ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆ ನೀನು! ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ! ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೌಲನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಿಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ
ಾ ಾಡಕೂಡದು! ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ೌಲನು, “ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ‘ನಿಮ್ಮ

ಜನ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳುನು್ನ ಆಡ ಾರದು’✡ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸದು್ದ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು; ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಫರಿ ಾಯನು! ನನ್ನ ತಂದೆಯೂಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದನು!
ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ವದ ಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 8 (ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ; ದೇವದೂತರುಗ ಾಗಲಿ ಆತ್ಮಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಫರಿ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.) 9 ಈ
✡ 23:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 22:28.
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ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿತೊಡಗಿದರು. ಫರಿ ಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೆಲವು
ಮಂದಿಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರುಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಈಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂತಪು ್ಪ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತಲ್ಲ!
ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು!”
ಎಂದು ಾದಿಸಿದರು.

10 ಈ ಾ ಾ್ವದವು ಜಗಳ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವರೆಂಬ
ಭಯದಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

11ಮರುದಿನ ಾತಿ್ರ ಪ್ರಭುಯೇಸುವು ಬಂದು ೌಲನ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು! ನೀನು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ರೋಮಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಚು
12 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದ ಹೊರತು ಏನನೂ್ನ

ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 13ಹೀಗೆ ಸು ಾರು
ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮ ಾ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ
ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಾದ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ! 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ೌಲನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ೌಲನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾವು
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16 ಆದರೆ ಈ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಸೈನ್ಯದ

ಕೋಟೆ ಳಗೆಹೋಗಿಈ ೕಜನೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನಿಗೆತಿಳಿಸಿದನು. 17ಆಗ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗು. ಇವನು ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನ
ಸೋದರಳಿಯನನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಬಳಿಗೆಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. ಆಅಧಿ ಾರಿಯುಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ,
“ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲರುವ ೌಲನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಇವನು ನಿನಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಏ ಾಂತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
“ನೀನು ಏನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

20ಆ ೌವನಸ್ಥನು, “ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನೆವವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಳೆಯ
ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಗೆ ೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 21ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ! ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ! ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ, “ಅವರ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವು ಾಗಿ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು
23 ಬಳಿಕ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯ
ಅಶ್ವದಳವನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಭಲೆ್ಲಯವರನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಈ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 24 ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
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ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ ಬರೆದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ:

26 ಾ್ಲಡಿಯ ಲೂಸಿಯನಿಂದಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ,

ವಂದನೆಗಳು.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವನು ರೋಮ್ ನ

ಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆಹೋಗಿಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆನು.
28 ಅವರು ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು
ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ. 29ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ೌಲನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಆ ಾದನೆಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೆಹೂದ್ಯ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಾಗಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ
ಗುರಿಪಡಿಸಬಹು ಾದ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30ಆದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆಅವನಮೇಲಿರುವದೂರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನುಆ ಾದಕರಿಗೂ
ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

31 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ಾಯರ್ವೆಸಗಿದರು. ಆ ಾತಿ್ರ ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ
ಅಂತಿಪತಿ್ರಯಎಂಬಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32ಮರುದಿನಅಶ್ವದಳದವರು ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ ಾರರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 33 ಅಶ್ವದಳದವರು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

34 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಾವ ದೇಶದವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಸಿಲಿಸಿಯದವನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. 35 ಾಜ್ಯ ಾಲನು, “ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಾಜ್ಯ ಾಲನು ೌಲನನು್ನ ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. (ಈ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ
ಹೆರೋದನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.)

24
ೌಲನಮೇಲೆಯೆಹೂದ್ಯರ ದೋ ಾರೋಪಣೆ

1ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಅನನೀಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಮತು್ತ ತೆತುರ್ಲ್ಲ ಎಂಬ ವಕೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನ ಮೇಲೆ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ೌಲನನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಆಗ
ತೆತುರ್ಲ್ಲನು ತನ್ನ ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು:

“ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸು ಾರಣೆಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಗಿದೆ. 3 ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ

ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಯಸದೆ, ಕೆಲವೇ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. 5ಈಮನುಷ ್ಯನು ( ೌಲನು) ಗಲಭೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ, ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನು ಗಲಭೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ. ಇವನು ‘ನಜರೇನ’
ಪಂಗಡದ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು,
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ಆದರೆ ಾವು ಇವನನು್ನ ತಡೆದೆವು. 7 * 8 ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ಆಗ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.” 9ಉಳಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳು!” ಎಂದರು.
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಎದುರು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದನೆ

10 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ೌಲನಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಾ ಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರುವುದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 11 ಾನು
ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಕೇವಲ ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟ. ಅದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. 12 ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾರೊಂದಿ ಾದರೂ ಾದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು
ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಇವರು ನೋಡಿಲ್ಲ. 13 ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸ ಾರರು.

14 “ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ದ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದ ಾನು ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದುಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15ಈಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆದೇವರಲಿ್ಲ ಾವನಿರೀ ಯಿದೆ ೕಅದೇನಿರೀ ನನಗೂಇದೆ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಆ ನಿರೀ . 16ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಾನು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೋ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯರ
ಮುಂದೆಯೂ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17“ ಾನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ
ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋದೆನು.
18 ಾನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕಂಡರು. ಾನು ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದನು. ಾನು ಾವ ಗಲಭೆಯನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾವ ಜನರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆದರೆ ಏ ಾ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರು ಈಗ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಿತು್ತ. ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಏ ಾ್ಯದ ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 20 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾವ ಅಪ ಾಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದವೆಂದು
ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನೕ ಕೇಳು. 21 ಾನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ‘ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ.”

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ದಲೇ ಾಕಷು್ಟ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು
ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸಿಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾನು ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ೌಲನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೌಲನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ೌಲನ ಮಿತ್ರರು
ಅವನಿಗೆಅಗತ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂಅವನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.
ಫೇಲಿಕ್ಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಪತಿ್ನಯಮುಂದೆ ೌಲನು

24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ದೂ್ರಸಿಲ್ಲ ಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಕೆ
ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನು ಆಲಿಸಿದನು. 25 ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಾಳೆ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯನಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ
* 24:7: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 7ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಲೂಸಿಯನು ಬಂದು ಹೆಚು್ಚ ಬಲಪ್ರ ೕಗ
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು,ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವಂತೆ ಲೂಸಿಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
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ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಾ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಈಗ
ನೀನು ಹೋಗು! ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯವಿರು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26ಆದರೆ
ೌಲನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ೌಲನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

27 ಆದರೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬದ ಾಗಿ ಸಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.
ಆದರೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

25
ಸೀಸರನನು್ನ ಾಣಲು ೌಲನು ಾಡಿದಮನವಿ

1 ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 2ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಫೆಸ್ತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ೕಜನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು, “ಇಲ್ಲ! ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ
ಇರಿಸ ಾಗುವುದು. ಾನೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲಿ. ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಅವರು
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6ಫೆಸ್ತನು ಇನೂ್ನ ಎಂಟು-ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಫೆಸ್ತನು ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ೌಲನು ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬಂದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಅನೇಕ ದೋ ಾರೋಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದಕೂ್ಕ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.
8 ೌಲನು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಆದರೆಫೆಸ್ತನುಯೆಹೂದ್ಯರಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹೋಗಬಯಸುವೆ ಾ? ಈದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳಕುರಿತು ಾನುಅಲಿ್ಲಯೇನಿನಗೆತೀಪುರ್
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10-11 ೌಲನು, “ಈಗ ಾನು ಸೀಸರನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ

ತೀ ಾರ್ಗಬೇ ಾದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ! ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದು್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನನಗೆಮರಣದಂಡನೆವಿಧಿಸಿದರೆ,
ಾನು ಆ ತೀಪರ್ನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಇವರ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ!” ಎಂದನು.

12 ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು, “ನನ್ನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೇ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು

13ಕೆಲವುದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಫೆಸ್ತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 14ಅವರುಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕದಿನಗಳವರೆಗೆಇದ್ದರು. ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ ಾ್ಯಜ್ಯದಬಗೆ್ಗ ಾಜನಿಗೆಈರೀತಿ
ತಿಳಿಸಿದನು: “ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಸೆರೆಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ ಾನು, ‘ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
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ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ರೋಮ್ ನವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತರವವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ತಡ ಾಡದೆಮರುದಿನವೇ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ( ೌಲನನು್ನ) ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 18ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ೕಚಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದ್ದವು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋದ ಯೇಸು ಈಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದನು. 20 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಾನು ೌಲನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವೆ ಾ?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಚಕ್ರವತಿರ್ಯೇ (ಸೀಸರನೇ) ನನ್ನ ಾದವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ.
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.”

22 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು, “ಅವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ವೈಭವದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗ ಡನೆ ಾಗೂ ಸೆಜರೇಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದರು.
ೌಲನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಫೆಸ್ತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
24 ಫೆಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ನೀವು

ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ( ೌಲನ) ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
25 ಾನು ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಾಗ ಇವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾವ ತಪೂ್ಪ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಸೀಸರನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನು್ನ
ರೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು
ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಇವನ
ಬಗೆ್ಗ ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಏ ಾದರೂ ವಿಷಯವುನು್ನ ಕೊಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 27 ಾನು
ೕಚಿಸುವಂತೆ,ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯವಿರುದ್ಧವಿರುವದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆಅವನನು್ನ ಸೀಸರನ

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದುಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ.”

26
ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು

1 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ೌಲನು ತನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುವಅವ ಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನನ್ನ ಾಗ ್ಯವೆಂದೇ ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾದಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸು.

4 “ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ಆರಂಭದಿಂದ ನನ್ನ
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು. 5 ಈ
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಇತರ
ಾವುದೇ ಪಂಗಡಗಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫರಿ ಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ

ಕಟೆ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾನು
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಈ ಾ ಾ್ದನವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ. ಾನು ಸಹ ಇದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದರೆ! 8 ಸತ್ತವರನು್ನ ದೇವರು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

9“ ಾನು ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಜರೇತಿನಯೇಸುವಿನಹೆಸರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಮ ಾ ಾಜಕರು
ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾನೂ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದೆ. 11 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆನು. ಯೇಸುವಿನ
ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಆ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿಹುಡುಕಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿದೇಶದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.

ತನ ಾದ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಾ
12“ಒಂದುಸಲ,ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಲುಮ ಾ ಾಜಕರು ನನಗೆಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ

ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಬಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದವು. ಆಗ
ಾಣಿ ಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ* ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಣಿಯು,

‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದು ನಿನಗೆ
ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

15 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದೆನು.
“ಪ್ರಭುವು, ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು. 16 ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ

ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ ಯ ಾ್ನಗಿಯೂಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 17ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ
ಸೈ ಾನನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು
ಾಲು ಹೊಂದುವರು’ ಎಂದನು.”
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

19 ೌಲನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಾನು ಪರಲೋಕದ
ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು. 20 ಾನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂತಲೂ ಅವರಿ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾಂತರವನು್ನ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆನು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ

* 26:14: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ಅಥ ಾ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆ.
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ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಳಿಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂಜುದೇಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.

21 “ಈ ಾರಣಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
22ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾವ ಹೊಸದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ, ೕಶೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತು್ತ,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ದಲನೆಯವ ಾಗಿಎದು್ದಬಂದು,ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂಬೆಳಕನು್ನ
ತರು ಾ್ತನೆಂದು ೕಶೆಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.”

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ೌಲನ ಪ್ರಯತ್ನ
24 ೌಲನು ತನ್ನ ಪರ ಾಗಿಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಫೆಸ್ತನು, “ ೌಲನೇ,ನೀನುಹುಚ್ಚ ಾಗಿರುವೆ!

ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
25 ೌಲನು, “ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು

ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಮೂಖರ್ನ ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ಾಜ ಾದಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಗೆಈಸಂಗತಿಗಳುತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಲೆ್ಲನು.
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ನೋಡಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. 27 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಬಹು ಸುಲಭ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹುದೆಂದು
ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29 ೌಲನು, “ಸುಲಭ ೕ ಕಷ್ಟ ೕ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನು ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಈ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಫೆಸ್ತನು, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತು 31ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಈಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾರದುಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕ ಾರದು. ಇವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಾಡಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 32 ಬಳಿಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಇವನು ಸೀಸರನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,

ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27
ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ೌ ಾ ಾನ

1 ಾವು ಇಟಲಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು. ೌಲನಿಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು
ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಜೂಲಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಾವ ಾಗಿದ್ದನು. ಜೂಲಿಯಸನು ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಾವು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗು ಅದ್ರಮಿತಿ್ತ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ ಏ ಾ್ಯದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನುಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದವನು.

3 ಮರುದಿನ ಾವು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಜೂಲಿಯಸನು ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ
ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅವನು ೌಲನಿಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ೌಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಿದನು. 4 ಾವು ಸಿದೋನ್
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 5 ಸಿಲಿಸಿ ಾಕೂ್ಕ ಾಂಫೀಲಿಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಾವು ಾಟಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು ಲುಸಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ “ಮುರ” ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆವು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:6 1745 ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:22

6ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದು “ಮುರ”ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದ್ದನು್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಕಂಡನು. ಈ
ಹಡಗು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು.

7 ಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಎದುರು ಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಾವು ಸಿ್ನೕಡ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು. ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಲೊ್ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ದ ಣದ ಾಗದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 8 ಾವು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು “ಸುರ ತ ರೇವು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಲ ಾಯ ಪಟ್ಟಣವು
ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆದರೆ ಾವು ಬಹಳ ಸಮಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಈಗ ೌ ಾ ಾನ ಾಡುವುದು
ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಉಪ ಾಸ ದಿನ* ಆಗಲೇ ಕಳೆದಿತು್ತ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ೌಲನುಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ,ಈಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಮಗೆಬಹಳತೊಂದರೆಯಿದೆಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು ಸಹ ನಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು!”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11ಆದರೆ ೌಕೆಯ ಾಯಕನು ಮತು್ತ ೌಕೆಯಯಜ ಾನನು ೌಲನ ಾತನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನ ಾತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ೌಕೆಯ ಾಯಕನು
ಮತು್ತ ಯಜ ಾನನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದನು. 12ಆ ರೇವು (ಸುರ ತ ರೇವು) ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಹಡಗು ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲೇಬೇಕೆಂದು
ಹೆಚು್ಚಮಂದಿನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಾವುಫೆನಿಕ್್ಸ ಗೆ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಅವರ ನಿರೀ ಾಗಿತು್ತ. ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಫೆನಿಕ್್ಸ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಆಗೆ್ನೕಯ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ಬಂದರನು್ನ ಅದು ಹೊಂದಿತು್ತ.
ಬಿರು ಾಳಿ

13 ಬಳಿಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು, “ನಮಗೆ
ಬೇ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಾಳಿಯೇ, ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು!” ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಹಡಗಿನ ಲಂಗರನು್ನ† ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದರು. ಾವು ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಿದೆವು. 14ಆದರೆ “ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ”‡ಎಂಬಬಿರು ಾಳಿಯುದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಬೀಸತೊಡಗಿ 15ಹಡಗನು್ನ

ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಹಡಗು ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳಿಯು
ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದೆವು.

16 ಾವು “ ಾವ್ದ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋದೆವು. ಆಗ ಾವು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾಗಿತು್ತ.
17 ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ ಹಡಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅನಂತರ “ಸತಿರ್ಸ್”
ಎಂಬಕಳು್ಳಸುಬಿನಲಿ್ಲಹಡಗುಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೊಎಂದುಅವರಿಗೆಭಯ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು
ಾಯಿಯನು್ನ§ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
18 ಮರುದಿನ, ಬಿರು ಾಳಿ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಜನರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. 19 ಒಂದು ದಿನ ಾದ ನಂತರ ಹಡಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೈ ಾರೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾವು ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿರು ಾಳಿಯು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ
ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

21ಆಜನರು ಬಹಳದಿನಗಳವರೆಗೆಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22ಈಗ ಾದರೋ

ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ!
* 27:9: ಉಪ ಾಸ ದಿನಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಪವಿತ್ರದಿನ ಬಂದಮೇಲೆ ಚಳಿ ಾಲ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಚಂಡ ಾರುತಗಳು
ಬರುವ ಾಲವದು. † 27:13: ಲಂಗರು ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಡುವ ಾರ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆ. ‡ 27:14: ಈ ಾನ್ಯ
ಾರುತಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ಾಗ. § 27:17: ಾಯಿಹಡಗಿಗೆ ಕಟು್ಟವ ಬಟೆ್ಟ.
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ಆದರೆ ಹಡಗು ಾಶ ಾಗುವುದು. 23 ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂತನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾನು ಆ ಾಧಿಸುವುದು. ಾನು ಆತನವನು. 24 ದೇವರ ದೂತನು,
‘ ೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ! ನೀನು ಸೀಸರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸುವು ಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ! ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಆತನ ದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನೆರವೇರುವುದು. 26ಆದರೆ ಾವುಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ
ತಲುಪಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾತಿ್ರ ಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಹೊ ಾ್ದಡು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಾವಿಕರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
28ಅವರು ಅಳತೆ ಗುಂಡನು್ನ ಹಗ್ಗದ ತುದಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ನೀರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
ಅಡಿ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀರಿನ ಆಳ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿಯಿತು್ತ. 29ಹಡಗು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಾವಿಕರು ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಲು ್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೆಳ ಾಗಲೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 30 ಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ
ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಇಳಿಸುವವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರು.
31ಆದರೆ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳು ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ದೋಣಿಯನು್ನ ನೀರು ಾಲು ಾಡಿದರು.

33 ಇನೂ್ನ ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಏ ಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸು ಾ್ತ,
“ಕಳೆದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಊಟವನೆ್ನೕ ಾಡಿಲ್ಲ. 34 ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ
ತಿನು್ನವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇ ಾದರೆ ನಿಮಗೆಊಟ
ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ೌಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಮುರಿದು
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. 36-37ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ
ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38 ಾವು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದೆವು. ಬಳಿಕ ದವಸವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದು
ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದೆವು.

ೌಕೆಯ ಾಶ
39ಬೆಳ ಾ ಾಗ ಾವಿಕರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆದರೆಅದು ಾವ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಕಂಡದು್ದಉಸುಬಿನದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆಹಡಗನು್ನ ಆ ಕೊಲಿ್ಲಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಾವಿಕರು ಬಯಸಿದರು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚು ಾ ್ಕಣಿಗಳನು್ನ** ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಂ ಾಗದ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ ದಡದತ್ತ
ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು. 41ಆದರೆ ಹಡಗು ಉಸುಬಿನ ದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹಡಗು ಚಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಡಿದು
ಚೂರುಚೂರು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು.

42 ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಸೈನಿಕರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಜೂಲಿಯಸನು ೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಲಪೇ ಸಿ ಕೈದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಜು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಜೂಲಿಯಸನುಹೇಳಿದನು. 44ಉಳಿದಜನರು ಹಲಗೆಗಳಅಥ ಾಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ
ಸ ಾಯದಿಂದಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆಜನರೆಲ್ಲರೂದಡವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ಾಯಲಿಲ್ಲ.

** 27:40: ಚು ಾ್ಕಣಿ ಹಡಗು ದಿಕು ್ಕ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಒಂದು ಾಧನ.
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28
ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
2 ಆಗ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ತುಂಬ ಚಳಿಯಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಕರುಣೆತೋರಿ ನಮ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. 3 ೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತರಲು ಅದರ ಾವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಷದ
ಾ ಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು. 4 ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನೋಡಿ, “ಇವನು ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಸರಿ! ಇವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಯದಿದ್ದರೂ ಇವನು
ಬದುಕುವುದು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ* ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ಾವನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ೌಲನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ೌಲನಮೈಊದಿಕೊಂಡುಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆಎಂದುಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ೌಲನನೆ್ನೕ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ೌಲನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7ಆಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವುಹೊಲಗಳುಇದ್ದವು. ಆದಿ್ವೕಪದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆಹೊಲಗಳು
ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವನ ಹೆಸರು ಪಿ್ಲಯ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿದನು. ಪಿ್ಲಯನು
ಕನಿಕರ ತೋರಿದನು. ಾವು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನವಿದೆ್ದವು. 8 ಪಿ್ಲಯನ ತಂದೆಯು ಬಹಳ
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ರಕ್ತಭೇದಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ೌಲನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9 ಇ ಾದ ನಂತರ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇತರ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

10-11ಆ ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿದೆ್ದವು.
ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದನು್ನ ಾವು ಹತಿ್ತದೆವು. ಆ ಹಡಗು ಚಳಿ ಾಲದ

ನಿಮಿತ್ತ ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿತು್ತ. ಆ ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವತೆಗಳ ಚಿಹೆ್ನಯಿತು್ತ.
12 ಾವು ಸಿ ಾಕೊಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನವಿದೆ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು 13ರೇಗಿಯ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ನೈರುತ್ಯ† ಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ ಪುತೋಲಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 14ಅಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡೆವು. ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾರ ಾದರೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 15 ಾವು ಇಲಿ್ಲರುವುದು ರೋಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಅಪಿ್ಪಯ” ಾರುಕಟೆ್ಟಗೂ‡ ಮತು್ತ
“ತಿ್ರಛತ್ರ”§ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದರು. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ೌಲನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.
ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು

16 ಬಳಿಕ ಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಲು ೌಲನಿಗೆ ಅವ ಾಶವನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ೌಲನನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

17 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
ಅವರು ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನೇನೂ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ರೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಿದೆ. 18ರೋಮಿನವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
* 28:4: ಾ್ಯಯ “ ಾ್ಯಯ ಎಂಬ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದು ಆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. † 28:13: ನೈರುತ್ಯ
ದ ಣಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಕು ್ಕ. ‡ 28:15: ಅಪಿ್ಪಯ ಾರುಕಟೆ್ಟ ರೋಮಿನಿಂದ 27ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. § 28:15:
ತಿ್ರಛತ್ರ ರೋಮಿನಿಂದ 30ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.
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ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವಂಥ ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಅವರು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ೕಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
20 ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21-22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜುದೇಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಾವ ಪತ್ರಗಳೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಂದಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಬಂದನಮ್ಮಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಾರೂನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾವು ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿನ (ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

23 ೌಲನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಭೆಸೇರಲು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು. ಅಂದು
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. ೌಲನು ಬೆಳಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು; ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು.
24 ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೆಲವುಮಂದಿಯೆಹೂದ್ಯರು ನಂಬಿದರು. ಆದರೆಉಳಿದವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 25ಅವರು ಾದ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

26 ‘ಈಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆನಿ್ನರಿ:
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರೂ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
27 ೌದು,ಈಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.

ಈಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಯಸರು.

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಮನ ಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.’ ಯೆ ಾಯ 6:9-10

28“ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರುಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿ!” 29 **

30 ೌಲನು ತನ್ನ ಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, 31ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಪ್ರಭು
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು
ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

** 28:29: ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 29ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.”



ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 1:1 1749 ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 1:17

ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ* ಕರೆದನು. ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. 3-4ದೇವರ
ಮಗನೂನಮ್ಮಪ್ರಭುವೂಆಗಿರುವಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನವಿಷಯವೇಆಸು ಾತೆರ್. ಮನುಷ ್ಯತ್ವದಮಟಿ್ಟಗೆಆತನು
ಾವೀದನ† ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಡನೆ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಾನೇ ದೇವರಮಗನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನನಗೆ ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂತೆಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆಈಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾನುಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
6ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಸಹಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನವ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

7 ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವವರೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ
ಆಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ

ಆಗಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾ್ರಥರ್ನೆ

8 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದೆ. 9-10 ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಗನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನು
ದೇವರನು್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಅವ ಾಶ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು,
ನಿಮಗೆಆತಿ್ಮಕಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 12ಅಂದರೆ ಾವುಹೊಂದಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅನೇಕ ಸಲ ೕಜನೆ
ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ.

14 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಅಂದರೆ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಲ್ಲದವರ, ಾಗೂ ಾನಿಗಳ ಮತು್ತ ಮೂಢರ
ಸೇವೆ ಾಡಲೇಬೇಕು. 15ಆದ ಾರಣ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

16 ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂಬುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಹ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರು ಸು ಾತೆರ್ ಎಂಬ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ
ನೀತಿಯುಅದರಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆನೀತಿಯುನಂಬಿಕೆಯಫಲ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡
* 1:1: ಅ ಸ್ತಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. † 1:3-4: ಾವೀದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ. ✡ 1:17:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4.
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ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ
18 ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡುವ

ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ಕೋಪ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವು
ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸು ಾ್ತರೆ. 19 ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ. ೌದು, ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

20 ಜನರು ದೇವರ ನಿತ್ಯಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆತನ ದೈವತ್ವಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಣ ಾರರು. ಆದರೆ ಲೋಕದ
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಾಡಿದ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೆವ ಹೇಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
21 ಜನರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ

ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು. ಅವರ ಮೂಢಮನಸು್ಸಗಳು
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದವು. 22 ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ ಾದರು.
23 ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರಂತಿರುವ,
ಪ ಗಳಂತಿರುವ, ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವಮತು್ತ ಾವುಗಳಂತಿರುವವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡುಅವುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು.

24 ಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಬಯಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಪ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೋಗಲೆಂದುದೇವರುಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂ ಾಗಿಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 25ಅವರು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು; ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು; ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು ಆ ಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೇ ನಿರಂತರ
ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೆನ್.

26 ಅವರು ಆ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಪುರಷರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು. 27 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸಹಜ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡ ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ದೇವರ ನಿಜ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಾವಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾವು ಾಡ ಾರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಾ್ವಥರ್, ದೆ್ವೕಷ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,

ಕೊಲೆ, ಹೊಡೆ ಾಟ, ಸುಳು್ಳನುಡಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ; 30 ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಸೊಕಿ್ಕನವರೂಅಹಂ ಾರಿಗಳೂಮತು್ತ ತಮ್ಮಬಗೆ್ಗ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರುಕೇಡಿನ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವರೂ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 31ಅವರು
ಾವು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದವರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಮತೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕರುಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ತೋರದವರೂಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 32ಇಂಥವರಿಗೆಮರಣದಂಡನೆಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಇಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹ ನೀಡು ಾ್ತರೆ.

2
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಾಪಿಗಳು
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1 “ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲವು”ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಸಹ ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಆ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 3 ಆ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ

ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 4 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾಳೆ್ಮ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾ ಾರ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರ ಕನಿಕರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
5 ನೀವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಂಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾರ್ಟಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

ನಿಮಗೆ ಬರಲಿರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾ್ಯಯ ಾದ
ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವರು. 6ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಬಹು ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ ದಂಡನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡುವನು. 7 ಕೆಲವು ಜನರು ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ, ಘನತೆ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಅಮರತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸುವರು. ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 8 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿದು್ದ, ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯೂ ಕೋಪವೂ ಬರುತ್ತದೆ.
9ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,ಅನಂತರಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಸಹ ದೇವರು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 10 ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಅಂದರೆ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ,
ಘನತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 11 ದೇವರು ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಜನರು
ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡುವವರು ಾಶ ಾಗುವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡುವವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಜನರು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ

ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅಂತರಂಗವೇ
ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವುದು ಸರಿ,
ಾವುದು ತಪು ್ಪ ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ

ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ
ಅಂತಃಪ್ರ ಯೇ ಅವರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದೋ ಇಲ್ಲವೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದೋ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

16 ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ದಿನದಂದು
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವವು. ದೇವರುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ

17 “ ಾನುಯೆಹೂದ್ಯನು”ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾದರೂಏನು? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ. 18ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ
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ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 19 ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿಯೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 20ಮೂಢರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೆಂತಲೂ ಕಲಿಯಬೇ ಾದವರಿಗೆ
ಉ ಾ ಾ್ಯಯನೆಂತಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂಎ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿಯೂನೀನು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 21 ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನಿನಗೇ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೇಕೆ? ಕದಿಯ ಾರದೆಂದು ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಕದಿಯುವೆ.

22ಜನರು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಾಪವನು್ನ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ,ಆದರೆನೀನೇ ಆ ಾಪ ಾಡಿ
ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಗುಡಿಗಳಿಂದ
ಕದಿಯುವೆ. 23ನೀನುದೇವರಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ. ಆದರೆಆಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ
ದೇವರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವೆ. 24 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ದೇವರ
ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

25 ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀನು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 26ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಾಡುವು ಾದರೆ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವ ಾದರು. 27 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದೆ ಮತು್ತ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

28 ಕೇವಲ ಾಹ್ಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನುಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇಹದ ಹೊರ ಾಗದ
ಸುನ್ನತಿಯು ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಹೃದಯದಲಿ್ಲಆದಸುನ್ನತಿಯೇನಿಜ ಾದಸುನ್ನತಿ. ಈಸುನ್ನತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಲಿಖಿತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲ್ಲ.

3
1 ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟವೇನು? ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ

ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆಯೇ? 2 ೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೊ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಂತೆ ಅದು ಾಡುತ್ತದೆಯೇ? 4 ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೂ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯಯಸ್ಥನೆಂದು ನಿರೂಪಿತ ಾಗಬೇಕು.
ನಿನಗೆ ತೀ ಾರ್ಗು ಾಗ ನೀನು ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು.” ಕೀತರ್ನೆ. 51:4

5 ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಾಡುವ ತಪು ್ಪ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ, ಆತನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ಹೇಳಲು
ಾಧ್ಯವೇ? (ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇರಬಹು ಾದ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನೕ ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 6ಇಲ್ಲ!
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7“ ಾ ಾಡುವಸುಳು್ಳ ದೇವರಸತ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವು ಾದರೆನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದದೇವರಿಗೆನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮಹಿಮೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಗೆ ‘ ಾಪಿ’ ಎಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಒಬ್ಬನು
✡ 2:24: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:5;ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 36:20.
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ಕೇಳಬಹುದು. 8 “ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ ಾವು ಕೇಡು ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅದಕೂ್ಕ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಾವು ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲೇಬೇಕು.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

9ಹೀಗಿರಲು,ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ ಾಪವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!
11ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವರೊಂದಿಗಿರಲು ನಿಜ ಾಗಿ ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.
12ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ.

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!” ಕೀತರ್ನೆ. 14:1-3

13 “ಜನರ ಾಯಿಗಳು ತೆರೆದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 5:9

“ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಷಪೂರಿತ ಾದ ಾವುಗಳಂತಿವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 140:3
14 “ಅವರ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಪವೂ ಕಠೋರತೆಯೂ ತುಂಬಿವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 10:7

15 “ಹಿಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16ಅವರು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಶನವನೂ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

17ಜನರು ಾಂತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 59:7-8

18 “ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯ ಾಗಲಿ ೌರವ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.” ಕೀತರ್ನೆ. 36:1

19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೆವ ಹೇಳಲು ಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ
ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಾತ್ರ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಬಗೆ

21 ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ

ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 22 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ದೇವರು ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ಾಪ ಾಡಿ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 24ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದು
ದೇವರ ಉಚಿ ಾಥರ್ವರ ಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 25ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಜನರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಾಗರ್ವೇ ಯೇಸು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ
ಮೂಲಕ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾ ಾಗಲೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ
ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸದೆ ಹೋ ಾಗಲೂ ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಹೀಗೆ
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ದೇವರು ಾನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದನು್ನ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

27ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಾರಣಗಳಿವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆ? ಎ ಾ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವಂಥದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ
ಾಗರ್ವಲ್ಲ. 28 ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಾವು ನಂಬುವುದೂ ಇದನೆ್ನೕ.
29 ದೇವರು ಕೇವಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವರಲ್ಲ. ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
30 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 31 ಹೀಗಿರಲು, ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತೆ್ತೕ ೕ? ಇಲ್ಲ! ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

4
ಅಬ್ರ ಾಮನಉ ಾಹರಣೆ

1 ಾ ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಏನು ಕಲಿತುಕೊಂಡನು? 2 ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ
ಾರಣವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 3 “ಅಬ್ರ ಾಮನು
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಇದು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

4 ದುಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಂಬಳ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದೆ್ದೕ ಆಗಿದೆ.
5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ ಾಯರ್ದ ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಸಹ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 6 ದೇವರು ಒಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸದೆ ಅವನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಗ್ಯವಂತನೆಂದು ಾವೀದನು ಸಹಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

7 “ ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳುಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ

ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಗ್ಯವಂತರು!
8ಪ್ರಭುವು ಾವನ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಗ್ಯವಂತನು!” ಕೀತರ್ನೆ. 32:1-2

9 ಈ ಾಗ್ಯವಿರುವುದು ಸುನ್ನತಿ* ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ (ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ) ಾತ್ರ ೕ? ಅಥ ಾ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರಿಗೂ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ) ಸಹ ಈ ಾಗ್ಯವಿದೆ ೕ? ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. 10ಆದರೆ ಇದು ಾ ಾಗ ಆಯಿತು? ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೋ ಅಥ ಾ ಸುನ್ನತಿ ಾದಮೇಲೋ?
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ. 11 ದೇವರು
ತನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅನಂತರ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ

ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆದ ಾರಣ ನಂಬುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. 12 ಅಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿ
✡ 4:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. * 4:9: ಸುನ್ನತಿ ಆದಿ ಾಂಡ 17:9-14.
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ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಅವನು ಅವರ

ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾಗರ್
13 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾರಣ ಆ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. 14 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಜನರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. 15 ಏಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಹೋ ಾಗ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆದ ಾರಣ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು. ಾ ಾ್ದನವು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 17 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿದನು.
18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ತನ್ನ

ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆದನು. ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಾದನು.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು.
19 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸು ಾರು ನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ದೇಹವು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಾಧ್ಯತೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಆದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು
ಬಲಹೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸಂಶಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆದನು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು
ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ, “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಅದು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.”✡ 23ಆ ಾತುಗಳುಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ. 24 ನಮ ಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನಲಿ್ಲ (ದೇವರಲಿ್ಲ) ಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. 25 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸ ಾಯಿತು.

5
ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
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1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ ಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿದೆ. 2 ಈಗ ಾವು ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವ
ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವೆವು ಎಂಬ ನಿರೀ ಯು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ಅಲ್ಲದೆ,
ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 4 ಾವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಾಳೆ್ಮಯೇ ಆ ಾರ.
ನಮಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಆ ಾರವೇ. 5 ನಮ್ಮ ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ನಿ ಾಶರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಾವು ಬಲಹೀನರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೇಮಿತ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. 7 ನೀತಿವಂತನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬನು
ಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಡಲು ಒಬ್ಬನು
ಧೈಯರ್ ಾಡಿದರೂ ಾಡಬಹುದು. 8ಆದರೆ ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಮ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
9 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ

ಕೋಪದಿಂದಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 10ಅಂದರೆ, ಾವುದೇವರಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ,ದೇವರು
ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾವು
ದೇವರಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದದೇವರು ತನ್ನಮಗನ ಾ್ರಣದಮೂಲಕನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 11 ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಹಷಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವುದುಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ.

ಆ ಾಮಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನು
12ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮ) ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಾಪವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಾಪದೊಂದಿಗೆ

ಮರಣವೂ ಬಂದಿತು. ಆದ ಾರಣವೇ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಪ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 13 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತ ದಲೇ ಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಜನರ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14ಆದರೆ ಆ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ ೕಶೆಯ
ಾಲದವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಯಲೇಬೇ ಾಯಿತು. ಆ ಾಮನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು. ದೇವರ
ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೆ್ದೕ ಆ ಾಪ. ಆದರೆ ಆ ಾಮನು ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ಾಯಬೇ ಾಯಿತು.
ಆ ಾಮನು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲಿದ್ದ ಒ ಾ್ಬತನಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದ್ದನು. 15ಆದರೆ

ದೇವರ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯು ಆ ಾಮನ ಾಪದಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬನು ಾಡಿದ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತರು. ಆದರೆ ಜನರು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಬಹು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುವ
“ಜೀವ”ವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. 16ಆ ಾಮನು ಒಮೆ್ಮ ಾಪ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ಅಪ ಾಧಿಎಂದು ತೀಪುರ್ನೀಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆದೇವರಉಚಿತ ಾದಕೊಡುಗೆಅದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರ ಉಚಿತ ಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಜನರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17 ಒಬ್ಬನು ಾಪ ಾಡಿದನು, ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮರಣವು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಪೂಣರ್ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತನ ಉಚಿತ ಾದ ಮ ಾ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯು ಅವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ, ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಆಳುವರು.

18ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಆ ಾಮನ ಒಂದು ಾಪವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ತಂದಿತು. ಆದರೆ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ
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ಾಡುತ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 19 ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಪಿಗ ಾದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವರು. 20 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಾಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆದರೆ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 21 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಪವು ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ
ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಈ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ.

6
ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು, ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜೀವಂತರು

1 ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನು? ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲೆಂದು
ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ? 2 ಇಲ್ಲ! ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಾಪಮಯ ಜೀವಿತಗಳ
ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆವು. ಹೀಗಿರಲು, ಾವು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಜೀವಿಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 3 ಾವು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ?
ನಮ್ಮ ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಮೂಲಕ ಾವು ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. 4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಾವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಾವು ಆತನ
ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದೆವು. ಾವುಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದ ಹೊಸಜೀವಿತವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದುನಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಅದು್ಭತ ಾದ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದೆವು.

5ಕಿ್ರಸ್ತನಮರಣಕೆ್ಕ ಸದೃಶ್ಯ ಾದಮರಣದಮೂಲಕ ಾವು ಸಹಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ ಾವುಸಹಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬರುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಾಗುವೆವು. 6 ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಸತು್ತಹೋಯಿತೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರ
ಇರ ಾರದೆಂತಲೂ ಾವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿರ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೀ ಾಯಿತು. 7 ಾಪದ ಾಲಿಗೆ
ಸತ್ತವನು ಾಪದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಾಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗಮರಣಕೆ್ಕ ಆತನಮೇಲೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂಇಲ್ಲ. 10 ೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತನು; ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಕೂ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಜೀವಿತವಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಆಹೊಸ ಜೀವಿತ. 11ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೆಂದು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

12ಆದರೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ
ದು ಾಶೆಗಳ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪದ ಸೇವೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ;
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವ ಾಧನಗ ಾಗಬೇಡಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಸತು್ತ ಈಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿರುವವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ;
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಾಧನಗಳ ಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ.
14 ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀತಿಯ ಗು ಾಮರು
15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು? ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರದೆ ಕೃಪೆಯ

ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾಪ ಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! 16 ನೀವು ಾವನಿಗೆ ಗು ಾಮರಂತೆ
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ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಾವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತೕರೋ
ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಾಪವ ಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಥ ಾ ದೇವರಿ ಾದರೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬಹುದು. ಾಪವು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 17 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 18 ನೀವು
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೀತಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ
ಉ ಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಾಪಕೂ್ಕ ದುಷ್ಟತ್ವಕೂ್ಕ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ. ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ
ಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
20ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ ನೀತಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

21 ನೀವು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವೇ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಾಯರ್ಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಾತ್ರ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 23 ಜನರು ಾಡುವ ಾಪಕೆ್ಕ
ಮರಣವೇ ಸಂಬಳ. ಆದರೆದೇವರಉಚಿತ ಾದ ಕೊಡುಗೆಯುನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಿತ್ಯಜೀವ.

7
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ
ಹೆಂಡತಿಯು ಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ,
ವಿ ಾಹದ ಾನೂನಿನಿಂದಆಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 3ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗು ಾ್ತಳೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ ಆಕೆಯು ವಿ ಾಹದ ಹಂಗಿನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ಸತು್ತಹೋಯಿತು;

ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂ ಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ. ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸಿದ್ದ ಆ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಾವು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ
ಾತ್ರ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳಂತೆ

ಬಂಧಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವ ಾವವು ಸತು್ತಹೋದ ಾರಣ ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗ ಡನೆ ಹಳೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
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ಾಪದೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ
7 ಾಪ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನೀವು
ಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದೇ ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಾಗರ್ ಾಗಿದೆ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದು ಾಶೆ ಎಂದರೆ
ಏನೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. “ಬೇರೆಯವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸಕೂಡದು”✡ ಎಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 8 ಆದರೆ ಾಪವು ಆ ಆ ಯನೆ್ನೕ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆ ಯಿಂ ಾಗಿ
ಾಪವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾಪಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಾನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾಪವು ಜೀವಿಸತೊಡಗಿತು. 10 ಾನು ಾಪದ
ನಿಮಿತ್ತ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಜೀವವನು್ನ ತರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಯೇ ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ತಂದಿತು.
11 ಾಪವುಆಆ ಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ,ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕಮರಣವನು್ನಉಂಟು ಾಡಿತು.

12 ಹೀಗಿರಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಆ ಯು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೂ
ಆಗಿದೆ. 13 ಾ ಾದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯದೇ ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡಿತೆಂದಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ
ಾಪವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡಿತು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಾನು ಾಪದ
ನಿಜಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಾಣುವಂ ಾಯಿತು. ಾಪವು ಬಹು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಆ ಯಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಯಿತು.

ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲ
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆತಿ್ಮಕ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಾನು ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲ. ಾನು
ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಗು ಾಮನೋ ಎಂಬಂತೆ ಾಪವು ನನ್ನನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ. 15 ಾನು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೇ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
16 ಾನು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಪವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 18 ೌದು, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

19 ಾನು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ಾಡಿದರೆ,ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಪವೇ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ.
21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ: ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸು ಾಗ, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ನನೊ್ನಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. 22 ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ

ನಿಯಮ ಹೋ ಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮವೇ ಾಪದ
ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 24 ಾನು ದು ಾವಸೆ್ಥಗೆ
ಒಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ತರುವ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವವರು ಾರು? 25ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು! ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ದಯ ಾಲಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:17; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:21.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

8
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಜೀವಿತ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನನಗೆ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗದಿರುವುದೇಕೆ? ಏಕೆಂದರೆಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವಜನರಿಗೆಜೀವವನು್ನ ತರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿಯಮವುನನ್ನನು್ನ ಾಪಮತು್ತ ಮರಣಗಳನು್ನ ತರುವ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿತು.
3ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವುನಿಬರ್ಲ ಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವೇಅದನು್ನ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿತು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾಡ ಾಗದ್ದನು್ನ ದೇವರು ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ
ಾ ಾಧೀನ ಾದ ಾನವಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ ಾರಣದೇವರು
ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲು ಾನವ ಸ್ವ ಾವವನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 4ಈಗ ನಮ್ಮ
ಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ನಿಯಮಗಳು ನೆರವೇರಲೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

5 ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಬಯಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು ತಮಿ್ಮಂದ
ಆತ್ಮನು ಅಪೇ ಸುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 6 ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾಪ
ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನಲಿ್ಲ ಜೀವವೂ ಸ ಾ ಾನವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ್ಲ, ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿರುವುದೂಇಲ್ಲ. 8ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವಆಜನರುದೇವರನು್ನಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
9 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ,ನೀವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಾವನ ಾ್ಲದರೂಕಿ್ರಸ್ತನಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರ
ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಆತನು ಜೀವವನು್ನ ಸಹ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಬಯಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವು ಜೀವಿಸಕೂಡದು. 13 ನಿಮ್ಮ
ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಬಯಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ,ನೀವುಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಾಯುವಿರಿ. ಆದರೆನೀವುನಿಮ್ಮ ದೇಹದಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

14 ಾರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾ್ತರೊ ಅವರೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವನಲ್ಲ. ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಈ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು, “ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 16 ಾವು

ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 17 ಾವು
ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ೌದು, ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
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ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಧೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.

ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಮಹಿಮೆದೊರೆಯುವುದು
18 ಈಗ ಾವು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ

ಮಹಿಮೆಗೆಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 19ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. ಅದು
ಸಂಭವಿಸಲೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತೆ್ತೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ. 20 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ ಒಳ ಾಯಿತು.
ಹೀ ಾದದು್ದ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ. ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ನಿರೀ ಯಿತು್ತ.
ಅದೇನೆಂದರೆ: 21 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ಾಶನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ವತಂತ್ರವನೂ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ.

22 ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ, ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ನೋವಿನಿಂದ
ನರಳು ಾ್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಜಗತು್ತ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಾವು
ಸಹ ನ ್ಮಳಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ದಲನೆ ಾಗ ಾಗಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ವುಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿ ಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನೆ್ನೕ
ಾವುಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 24 ಾವುರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಮತು್ತ ನಮಗಿನೂ್ನ ಆ ನಿರೀ ಯಿದೆ. ಾವು
ಾವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕ ಅದನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅದು ನಿಜ ಾದನಿರೀ ಯಲ್ಲ. ಜನರು
ಾವುಈ ಾಗಲೇಹೊಂದಿರುವ ಾವುದನೂ್ನ ನಿರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ. 25ಆದರೆ ಾವಿನೂ್ನಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದನು್ನ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

26 ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಹೇಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಾವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ

ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾನೇ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸ ಾಗದ ಅಂತ ಾರ್ವದಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 27 ಅಂತರಂಗವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ
ಗೊತಿ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಲಿ್ಲ
ವಿ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.

28 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅನುಕೂಲ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

ಆತನ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. 29 ದೇವರು ಾನು ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಆ ಜನರನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆ ಜನರು ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಹಿರಿಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಆ ಜನರು
ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು,
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ,ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
31 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾಗ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಾರೂ ಸೋಲಿಸ ಾರರು. 32 ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೊಸ ್ಕರ

ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ, ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾರು ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬಲ್ಲರು?
ಾರೂ ಇಲ್ಲ! ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನು ದೇವರೇ. 34 ದೇವಜನರು

ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಾರು ಇಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಈಗ ಆತನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 35 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾವುದು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲದು? ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗ ಾಗಲಿ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ
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ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವು ಾಗಲಿ ಅ ಾಯ ಾಗಲಿ ಮರಣ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! 36ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವಿನ ದವಡೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 44:22

37 ಆದರೆ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಣರ್ ಜಯವಿದೆ. 38-39 ೌದು, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವುದೂ
ಬೇಪರ್ಡಿಸ ಾರದೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮರಣ ಾಗಲಿ ಜೀವ ಾಗಲಿ ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ
ದು ಾತ್ಮಗ ಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಾವ ಶಕಿ್ತಗಳೇ ಆಗಲಿ ಮೇಲಿನ
ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

9
ದೇವರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟವೆ. ನನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 2 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅತೀವ ದುಃಖವಿದೆ; ನಿರಂತರ ಮನೋವೇದನೆಯಿದೆ. 3 ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;ಇಹಲೋಕದ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅಗಲಿ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು. ಅವರು ದೇವರಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ
ಆ ಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವನೂ್ನ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂ ಾನಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಇವರ ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಕಲಕೂ್ಕ
ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.

6 ೌದು, ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾದನೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇ ಾಕನು ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಮಗನು”✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ದೇವರ (ನಿಜ) ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೇಮಿತ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನುಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವೆನು,ಆಗ ಾರಳಿಗೆಒಬ್ಬಮಗನಿರುವನು”✡ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
10ಅದಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಅವನೇ

ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಇ ಾಕನು. 11-12 ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ, ದೇವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನ ಸೇವೆ ಾಡುವನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಾಲಕರು
ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಲಿ ಾಡುವ ದಲೇ ಇ ಾಯಿತು. ದೇವರು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ

ಸ್ವಂತ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಲಕರು ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದು ಆ
ಾಲಕರ ಾವುದೇ ಾಯರ್ಗಳಮೇಲೆಆ ಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 13ಅಂತೆಯೇ, “ ಾನು ಾಕೋಬನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು, ಆದರೆ ಏ ಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
✡ 9:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12. ✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 18:10, 14. ✡ 9:11-12: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
25:23. ✡ 9:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಮ ಾಕಿ 1:2-3.
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14 ಾ ಾದರೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇ ೕಣ? ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೇ? ಎಂದಿಗೂ, ಇಲ್ಲ.
15 ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.
ಾನು ಾರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬಯಸು ಾ್ತನೊ ಅವನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಆಯೆ್ಕಯು ಜನರು ಏನು ಾಡಬಯಸು ಾ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಏನು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆಂಬುದರ
ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 17 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಾನು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಬಯಸು ಾ್ತನೋ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಾರನು್ನ ಂಡರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಯಸು ಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ ಂಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
19 “ ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ

ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು. 20 ಾಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ.
ನೀವು ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರು. ದೇವರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾವ ಹಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮಡಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿದವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈರೀತಿ ತ ಾರಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ”ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21ಕುಂ ಾರನು
ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಒಂದನು್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಬಳಕೆ ಾಗಿಯೂಮತೊ್ತಂದನು್ನ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಾಗಿಯೂ ತ ಾರಿಸುವನು.

22 ದೇವರು ಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಲಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಬಹು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ದೇವರು ತನ್ನ ಅತಿಶಯ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ಆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು
ಆ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. 24 ಾವೇ ಆ ಜನರು. ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಾವೇ. ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಳಗಿಂದ ಕರೆದನು. 25 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಹೋಶೇಯನಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ನನ್ನವರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.” ಹೋಶೇಯ 2:23

26ಮತು್ತ

“ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು,
‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗುವುದು.” ಹೋಶೇಯ 1:10

27ಇದಲ್ಲದೆಯೆ ಾಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ಸಮುದ್ರ ತೀರದಮರಳಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.

28 ೌದು, ಪ್ರಭುವು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ತೀಪರ್ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವನು.”
ಯೆ ಾಯ 10:22-23

✡ 9:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 33:19. ✡ 9:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 9:16.
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29ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ಪ್ರಭುವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಈಗ ಾವು ಸೊದೋಮಿನಂತೆಯೂ
ಗೊ ೕರದಂತೆಯೂ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದವು.” ಯೆ ಾಯ 1:9

30 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದರು.
31ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನ ಾದರೋಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಮೂಲಕನೀತಿವಂತ ಾಗಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ
ವಿಫಲ ಾದರು. 32 ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೇ ಹೊರತು
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿದ್ದರು. 33ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ:

“ಇಗೋ, ಾನು ಸಿ ೕನಿನಲಿ್ಲ* ಜನರನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಬಂಡೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಆ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ
8:14; 28:16

10
1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮ ಾಭಿ ಾಷೆ.
ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು: ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
3 ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಾರಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಗರ್ದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 4 ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನೀತಿನಿಣರ್ಯಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.

5ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂ ಾಗುವನೀತಿಯಬಗೆ್ಗ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಮೂಲಕಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವನು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತವು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು”✡ ಎಂದು
ೕಶೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದರ ಬಗೆ್ಗ, “(ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ

ಕೆಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು) ‘ ಾರು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಬಲ್ಲರು?’ ” ಎಂ ಾಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು.) 7 “ ‘ ಾರು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಬಲ್ಲರು’ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾವು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಾರುವ ಾಕ್ಯವೇ ಅದು. 9 “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವು ಾದರೆ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನಂಬುವು ಾದರೆ, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ. 10 ೌದು, ಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. “ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಾ ಾರೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”✡ 12ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ
ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂಒಬ್ಬನೇಪ್ರಭು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆಪ್ರಭುವುಅನೇಕಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
* 9:33: ಸಿ ೕನ್ ದೇವಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು. ✡ 10:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 18:5.
✡ 10:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 28:16.
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ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 13 ೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.”✡

14 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆವಿಡುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 15 ಬೋಧಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾದಗಳು ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

16 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವೇ, ಾವು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?”✡ ಎಂದು ಯೆ ಾಯ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಹೀಗಿರಲು,
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದರಮೂಲಕ ಸು ಾತೆರ್
ಪ್ರಕಟ ಾಗುತ್ತದೆ.

18 ಆದರೆ, “ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಅವರು
ಕೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾರಗೊಂಡವು.
ಅವರ ಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋದವು.” ಕೀತರ್ನೆ. 19:4

19 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾನು ಮತೆ್ತ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ದೇವರು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ:

“ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಬುದಿ್ದಹೀನರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.”
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:21

20ಬಳಿಕಯೆ ಾಯನು ದೇವರ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಇದ್ದ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ನನ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು.” ಯೆ ಾಯ 65:1

21ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು:

“ ಾನು ಆ ಜನರಿ ಾಗಿ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,
ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಯೆ ಾಯ 65:2.

11
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ

1 ಾ ಾದರೆ, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನೇ?” ಎಂದು ಾನು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲ!
ಾನೂ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ: ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಲೀಯನು
ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 3 ಎಲೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರು
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು; ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
✡ 10:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕವೇಲ 2:32. ✡ 10:15: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 52:7. ✡ 10:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ
53:1.
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ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”✡ ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರನು್ನ ಾಳನ
ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ”✡ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5ಈಗಲೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು
ಇ ಾ್ದರೆ. 6ದೇವರಕೃಪೆಯಮೂಲಕಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಅವರುದೇವರಮಕ್ಕ ಾದದು್ದ ತಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಕೃ ಾವರವು ಕೃ ಾವರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಿಷೆ್ಟ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರು ನೀತಿವಂತ ಾದರು. ಆದರೆ
ಉಳಿದಜನರುಕಠಿಣ ಾಗಿದೇವರಿಗೆಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 8ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇಇ ಾಯಿತು:

“ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದಂತೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮಂಕುಗೊಳಿಸಿದನು.” ಯೆ ಾಯ 29:10

“ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣದಂತೆ
ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟನು.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 29:4

9 ಾವೀದನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಅವರು ತಮ್ಮ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಬಂಧಿತ ಾಗಲಿ;
ಎಡವಿಬಿದು್ದ ದಂಡನೆ ಹೊಂದಲಿ.

10ಅವರ ಕಣು್ಣ ಕುರು ಾಗಲಿ;
ನಿರಂತರ ಾರದಿಂದ ಬೆನು್ನ ಗೂ ಾಗಲಿ.” ಕೀತರ್ನೆ. 69:22-23

11 ಾ ಾದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮೇಲೇಳದಂತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದರೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ
ಅಪ ಾಧದನಿಮಿತ್ತಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಲಭಿಸುವಂ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆಇತರರನು್ನ ನೋಡಿಅವರೇ
ಅಸೂಯೆಪಡುವಂ ಾಯಿತು. 12ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪ ಾಧವು ಜಗತಿ್ತಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಅಪಜಯವುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನೂ್ನ ತರಲು ಾರಣ ಾದರೆ,
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಜಗತು್ತ ಮತ್ತಷು್ಟ ಅ ಾಧ ಾದ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ?

13 ಈಗ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೇ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ) ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತು್ತ ದೇವರೊಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿ ಾದರೆ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾ ಾಗ
ಇನೆ್ನೕನು ಾನೆ ಸಂಭವಿಸದು! ಸತ್ತವರು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 16 ರೊಟಿ್ಟಯ
ದಲನೇ ತುಂಡನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ, ಇಡೀ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು. ಮರದ ಬೇರುಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ.
17 ಇದು, ಆಲಿವ್ ಮರದ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಾಡುಆಲಿವ್ ಮರದ

ಕೊಂಬೆ ಂದು ದಲಿನ ಆಲಿವ್ಮರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ಾಡುಕೊಂಬೆಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆಈಗ ನೀವು ದಲನೆಮರದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂಜೀವದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಾವ ಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಬೇರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
✡ 11:3: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:10,14. ✡ 11:4: 1ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜರುಗಳು 19:18.
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ಬೇರು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 19 “ ಾವು ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 20 ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ನೀವು ಆ ಮರದ ಒಂದು ಾಗ ಾದದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಪಡಬೇಡ, ಭಯದಿಂದಿರು. 21ದೇವರು ಸಹಜ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನೆ್ನೕ
ಉಳಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ದಯೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹುಕಠಿಣನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಗಮನಿಸು.
ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿರುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ದ ಾಳು ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮರದಿಂದ
ಕಡಿದು ಾಕ ಾಗುವುದು. 23 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಡುವು ಾದರೆ, ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರ ದಲಿನ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ದೇವರು
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಾಡುಕೊಂಬೆ ಂದುಒಳೆ್ಳಯಮರದಕೊಂಬೆ ಾಗುವುದುಸಹಜ ಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ಾಡು ಆಲಿವ್ಮರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆ ಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯಆಲಿವ್ಮರಕೆ್ಕ
ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯಆಲಿವ್ಮರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ರೆಂಬೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮರಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಲು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಧ್ಯ.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲು ಮಂದಿ
ಂಡ ಾದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಂಡತನವು

ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. 26ಹೀಗೆಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರುರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಹೀಗೆಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಸಿ ೕನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಕನು ಬರುವನು:
ಆತನು ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವನು.

27 ಾನು ಆ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 59:20-21; 27:9

28ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದೇ ಇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 29 ಆತನು, ಾನು ಕರೆಯುವ ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವರಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಾನು
ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ. 30 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
(ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. 31 ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಅವರು ಸಹದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ಹೀ ಾಯಿತು. 32 ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ
33 ೌದು,ದೇವರಐಶ್ವಯರ್ವುಎಷೊ್ಟೕಅ ಾರ ಾಗಿದೆ! ದೇವರವಿವೇಕಕೂ್ಕ ಾನಕೂ್ಕ ಕೊನೆಯೇಇಲ್ಲ!

ದೇವರು ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವನೂ ವಿವರಿಸ ಾರನು. ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಾವನೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 34ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾರು ಕೊಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 40:13
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35 “ ದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವ ಾರ್ರು?
ದೇವರು ಾರಿಗೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ.” ೕಬ 41:11

36 ೌದು, ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಸಮಸ್ತವು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರಿ ಾಗಿಯೂಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂಸೊ್ತೕತ್ರ! ಆಮೆನ್.

12
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ

1ಆದ್ದರಿಂದಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ದೇವರಮ ಾಕನಿಕರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆತಂದುನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ, ಮೆಚು್ಚಗೆ ಾದ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಗ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಇದೇ ನೀವು ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ನಿಜ ಾದ ಆ ಾಧನೆ. 2 ಈ ಲೋಕದವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾರ್ಟನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕ ಾವದವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾವುದು ಉತ್ತಮ ಾದುದು, ಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದುದು ಾವುದು
ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

3 ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಾದ ೕಗ ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಆ ಾವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಾದ ೕಗ ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಂಥ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋಆನಂಬಿಕೆಗೆತಕ್ಕಂತೆನಿಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಒಂದು ದೇಹವಿದೆ. ಆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಅಂ ಾಂಗಗಳಿವೆ. ಆ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು

ಆ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ

ಪ್ರತಿ ಂದು ವರವು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ತನಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 7 ಸೇವೆ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 8 ಉಪದೇಶ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಉಪದೇಶ ಾಡಬೇಕು.
ಸಂತೈಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಾನ ಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನುಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಾಯಕತ್ವದವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಾಯಕತ್ವವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಕನಿಕರವನು್ನ ತೋರುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

9 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರಲಿ. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡಿರಿ. 10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂಬ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು

ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಯಸುವ ಮ ಾರ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 11 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡುವುದು
ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಆತಿ್ಮಕ ಾದ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.
12 ನಿಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳಿರು ಾಗ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 13 ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರದ
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿರಿ.

14 ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. 15 ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ಸಂಗಡ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ದುಃಖಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಪಡಿರಿ. 16ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಸ ಾಜದಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಾರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲು
ಅಪೇ ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೆ, ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
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17 ಾವ ಾದರು ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 18 ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 19 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ,
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. “ ಾನೇ ದಂಡಿಸುವವನು; ಾನೇ ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು
ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆಊಟ ಕೊಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಾ ಾರಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿರಿ.

ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 25:21-22

21 ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರಿ.

13
ಸ ಾರ್ರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

1ನೀವೆಲ್ಲರೂಸ ಾರ್ರದಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಗೆಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು ದೇವರೇ. ಈಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
2ಆದ್ದರಿಂದಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯುನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರಆ ಗೇವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವೇ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
3 ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ? ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳುವರು.

4 ಅಧಿ ಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ.
ಅವನು ಆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಾರಣದಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ
ಮನ ಾ್ಸ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

6 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಹ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ತಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಡಳಿತ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ನೀವು ಾ ಾರ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಾವ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನದರೂ
ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆಅದನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಾರಿಗೆ ೌರವಕೊಡಬೇಕೋಅವರಿಗೆ ೌರವಕೊಡಿರಿ. ಾರಿಗೆ
ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೊ ಅವರಿಗೆಮ ಾರ್ದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
ಇತರ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಆ

8ಜನರಿಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿರಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾ ಾಗಲೂ ಾಲ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇತರ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಏಕೆಂದರೆ, “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಕೂಡದು; ಕೊಲೆ
ಾಡಕೂಡದು; ಕದಿಯಕೂಡದು; ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸಕೂಡದು”✡ ಎಂದು

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಆ ಗಳು, “ನೀನು
✡ 12:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:35. ✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13-15, 17.
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ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆ ಯಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ.
10 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

11 ಾವು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ೌದು, ನೀವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವ ಾಲ ಇ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 12 “ ಾತಿ್ರ”ಯು ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ
ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. “ಹಗಲು” ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಾಡದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13ಹಗಲಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಜನರಂತೆ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸೋಣ. ಕೆಟ್ಟ ಾದಮತು್ತ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ
ಾವು ಏಪರ್ಡಿಸಕೂಡದು; ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಕೂಡದು; ಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ
ದೇಹದಿಂದ ಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಕೂಡದು; ಾ ಾ್ವದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಜಗಳಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಎಬಿ್ಬಸ ಾರದು; ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡ ಾರದು. 14ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೇಗೆ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂ ಾಗಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

14
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ

1ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನವೈಯಕಿ್ತಕ
ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಬೇಡಿ. 2ಒಬ್ಬನು ಾವ ಬಗೆಯಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ. 3 ಾವ ಬಗೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತರ ಾರಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
ಅಂತೆಯೇ, ತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಕೂಡದು. ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 4ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಕೂಡದು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಸರಿ ೕ ತ ್ಪೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಯಜ ಾನನೇ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಂಬಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರಬೇಕು. 6 ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಾಗೆ
ೕಚಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು

ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ. ೌದು, ಅವನು ಆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ.

7 ೌದು, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವೇ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಜೀವಿಸುವು ಾಗಲಿ
ಾಯುವು ಾಗಲಿ ನಮಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. 8 ಾವು ಬದುಕುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ;
ಾಯುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ಾವು
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಆದ ಾರಣ, ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಸತು್ತಹೋದ ಜನರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಾನು ಪ್ರಭು ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
10 ಹೀಗಿರಲು, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೀನು ಟೀಕಿಸುವುದೇಕೆ? ನೀನು

ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನೆಂದು ೕಚಿಸುವುದೇಕೆ? ಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ
✡ 13:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18.
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ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು, ಆಗ ಆತನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವನು. 11 ೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ ‘ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುವನು.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.” ಯೆ ಾಯ
45:23

12ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.
ಬೇರೆಯವರ ಾಪಕೆ್ಕ ನೀವು ಾರಣ ಾಗಬೇಡಿ

13 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಥ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವಂಥ
ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಾಡದಂತೆ ಾವು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. 14 ಾನು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು
ಾವು ಾದರೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು

ಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.
15ನೀನು ತಿನು್ನವ ಒಂದು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಾವು ಾದರೂ

ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ, ನೀನು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಾ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಕೂಡದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಸತ್ತನು. 16 ನೀನು ಾವುದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಿ ೕ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದು್ದ
ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸು. 17ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವು ಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲಿ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀತಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂ ಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ.
18 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಜನರೂ ಅವನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಲು
ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

20 ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು
ತಿನು್ನವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ದ ಮೂಲಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇ ತಪು ್ಪ. 21 ನೀನು ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು ಅಥ ಾ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು,
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡದಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.
22 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸವು ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನಗೆ

ಸರಿಯೆನಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ದೋಷಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಂಬ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವವನೇ
ಾಗ ್ಯವಂತನು. 23ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾನು ತಿನು್ನವ ಪ ಾಥರ್ದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಭಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ತಿಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೋಷರಹಿತ ಾದದು್ದ
ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಾಪವೇ.

15
1 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವರ ಬಲಹೀನತೆಗಳನು್ನ ಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹಿತವನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ
ನೆರೆಯವರ ಹಿತವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವವರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು
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ನೆರ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. “ನಿನಗೆ
ಅವ ಾನ ಾಡಿದಜನರು ನನಗೂಅವ ಾನ ಾಡಿದರು”✡ಎಂಬು ಾಗಿಆತನಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಾವು ನಿರೀ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಈ ನಿರೀ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ಾಳೆ್ಮ ಮತು್ತ
ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಬಯಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲು
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 8ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ 9 ದೇವರು ತಮಗೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಆತನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೇವಕ ಾದನು. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು:
ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 18:49

10ಇದಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆನು್ನತ್ತದೆ:

“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದನೀವುದೇವರಸ್ವಂತಜನರೊಂದಿಗೆಸೇರಿಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
32:43

11ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲಿ.” ಕೀತರ್ನೆ. 117:1

12ಯೆ ಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ಇಷಯನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು.
ಆತನುಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಯೆ ಾಯ 11:10

13 ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಮೂಲಕ
ನಿರೀ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುವುದು.
ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ

14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ತುಂಬಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಾದ ಸಕಲ ಾನವು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ
ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

✡ 15:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 69:9.
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ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಮೂಲಕ ಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಸಹ
ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಣಿಕೆಯಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನುಈಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಜನರು
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
18 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ತನಗೆ
ವಿಧೇಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಲು್ಲರಿಕ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಆ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ
ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲು

ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 21ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಯದ ಜನರು ಆತನನು್ನ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ) ನೋಡುವರು.
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಯೆ ಾಯ 52:15

ರೋಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ೌಲನ ೕಜನೆ
22ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಾರದಂತೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು.
23ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ

ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 24ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ತಂಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹದು.
25ಈಗ ಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅಲಿ್ಲನ

ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ
ಬಡಜನರಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧನಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 27 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯವೂ ೌದು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆತಿ್ಮಕ ಅಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಮೂಲಕಅವರಿಗೆನೆರವುನೀಡುವುದುಅವರಹೊಣೆ ಾಗಿದೆ. 28ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟರುವಈಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಮೇಲೆ ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ
ಹೊರಡುವೆನು.

ಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ (ರೋಮಿನಲಿ್ಲ) ಇಳಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವೆನು. 29 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ತರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು.

30 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
31ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ ಾಯಧನವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಅನಂತರ, ದೇವರು ಬಯಸುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ
ದೇವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

16
ೌಲನ ಕೊನೆ ಾತುಗಳು
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1 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾದ ಯಿಬೆಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಕೆಯು ಕೆಂಕೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿರಿ. ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೂ ಆಕೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

3 ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 4 ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ

ಈಡು ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಎಪೈನೆತನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅವನೇ ಟ್ಟ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ಮರಿಯಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಳು.
7 ಆಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೂನ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಲ್ಲದೆಅವರುನನೊ್ನಂದಿಗೆಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ*ಅವರೂ
ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

8ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಂಪಿ್ಲ ಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 9ಉ ಾರ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಗೆಳೆಯ ಾದ ಾ್ತಖುನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 10 ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನಿರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಹೆರೋಡಿ ನನಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ ಾಕಿರ್ಸ್ಸನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 12 ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ ತು್ರ ೕಸಳಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಅವರು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ
ಾಡಿದಳು.

13 ರೂಫನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನ ಾಯಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು.

14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ

15 ಫಿಲೊಲೋಗನಿಗೂ ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ ನೇಯರ್ನಿಗೂ ಅವನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಮತು್ತ ಒಲುಂಪನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

16ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದ್ದನಿ್ನಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಭೆಗಳವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.

17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸುವಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 18 ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
* 16:7: ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯಸೇವಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾದವರು.”
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ಜನರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಯ ಾಜುಕಿನ ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 19ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

20 ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
21ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿ ಾದ ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಲೂಕ್ಯ, ಾಸೋನ ಮತು್ತ

ಸೋಸಿಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
22 ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ತೆತೆ್ಯರ್ನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ

ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
23 ಾಯನು ನನಗೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ ಾಕೂಟ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ

ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ. ಅವನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜಾಂಚಿ ಾದ
ಎರಸ್ತನು ಮತು್ತ ಸಹೋದರ ಾದ ಕ್ವತರ್ನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 24 †

25ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳಿಸಬ ಾ್ಲತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಾನು
ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಾನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇ ಆ ಸು ಾತೆರ್. ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ರಹಸ್ಯ ಾದ
ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ. 26ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಈಗ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲೆಂದು ರಹಸ್ಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. 27 ಒಬ್ಬನೇ ಾನಿ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

† 16:24: ಕೆಲವುಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 24 ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
ಆಮೆನ್.”
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ೌಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಪತ್ರ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕರೆಯುಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
ಸೊಸೆ್ಥನನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೊರಿಂಥದ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವರಿಗೂ
ನಮಗೂ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರಿಂದಲೂಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂನಿಮಗೆಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ದೊರೆಯಲಿ.

ೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
4 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ

ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ನೀವು ಾಕ್ಚತುರರೂ ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸತ್ಯವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
8ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ
ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿರು ಾತನುದೇವರೇ.
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಾದವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ನೀವು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಾಳಿರಿ.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖೊ್ಲಯೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳಿರುವು ಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಅಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ ಾನು ಕೇಫನನು್ನ (ಪೇತ್ರನನು್ನ)
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು ವಿ ಾಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ? ೌಲನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನೇ?
ಇಲ್ಲ! ನೀವು ೌಲನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ
ಾಯನು ಇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಈಗ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 16 (ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.) 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು

ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂದ
ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಾದರೂ ಲೋಕ ಾನದಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನ
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18 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಉಪದೇಶವುಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮ ಾದರೋ ಅದು ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 19ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ ಾನಿಗಳ ಾನವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಬುದಿ್ಧವಂತರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಬೆಲೆ ಾಳದಂತೆ ಾಡುವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 29:14

20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ವಿ ಾ್ಯವಂತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಈ ಾಲದ ತತ್ವ ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
ದೇವರು ಲೋಕದ ಾನವನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇದು ದೇವರ ಾನದ
ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ತೋರುವ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿತು.

22ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಾನವು ಬೇ ಾಗಿದೆ. 23 ಾ ಾದರೋ,
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿದೆ;
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 24 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ
ದೇವರ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25ದೇವರಮೂಢತನವುಸಹಮನುಷ ್ಯರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ
ಬಲಹೀನತೆಯು ಸಹಮನುಷ ್ಯರ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದೆ.

26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲೋಕದ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾನಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಾನಿಗಳನು್ನ
ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೂಢರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 28ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸುತ್ತದೆ ೕ
ಾವುದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಅದನು್ನ

ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ೕಚಿಸುತ್ತದೊ ಅದನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾರಿಗೂ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ, ಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.”

2
ಶಿಲುಬೆಗೆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸಂದೇಶ

1 ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಾಜೂ ಾದ ಪದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮ ಾ ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ
ಮರಣವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. 4 ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ
ಾತುಕತೆ ಾಗಲಿ ಜನರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುವಂಥ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯೇ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 5 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯನ
ಾನದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರದೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರ ಾನ
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6 ಪರಿಣತ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಾವು ಾನವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಇಹಲೋಕದ ಾನವೂ
ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಈ
ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಈ ಾನವನು್ನ ಲೋಕವು
ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೕಜಿಸಿದ್ದನು. 8 ಈ ಲೋಕದ ಾವ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಈ
ಾನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು:

“ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಾವ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಾವ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 64:4

10ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಕಲವನೂ್ನ ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಇದು

ಹೇಗೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜೀ ಾತ್ಮ ಂದಕೆ್ಕ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವ ಾತ್ಮನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು.

13 ಾವು ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ ಮನುಷ ್ಯರ ಾನದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ವಿವರಿಸಲು ಆತಿ್ಮಕ ಪದಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇ ಾ ಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವೆಂದು ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ. 15 ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್
ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾರು ಉಪದೇಶ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ 40:13

ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಪು ್ಪ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಆತಿ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ ದಲು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಎಳೆಕೂಸುಗಳೂಆಗಿರುವಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಆ ಾರದಂತಿರದೆ ಾಲಿನಂತಿತು್ತ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವಿನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲ. 3ನೀವಿನೂ್ನ
ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚದೆ; ಾ ಾ್ವದಗಳಿವೆ; ಜಗಳಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕರಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು
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ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡು ಾಗ ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ೌಲನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು
ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಾವು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಡಿದೆವು. 6 ಾನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆನು; ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ನೀರನು್ನ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವ ಾಗಲಿ
ನೀರು ಾಕುವವ ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾದವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. 8ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಾಕುವವನ ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಂದೇ
ಆಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು. 9 ಾವು ದೇವರ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ದೇವರ ಹೊಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ ಾನಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ

ಚತುರ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ ಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದೆನು. ಇತರ ಜನರು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನುಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
11 ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಆಗಲೇ ಾಕ ಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ
ಬೇರೊಂದು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾಕ ಾರರು. 12 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮರ, ಹುಲು್ಲ ಮತು್ತ ಂಡುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದು. 13ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೆಲಸವು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಆ ದಿನವು
ಬೆಂಕಿ ಂದಿಗೆ ಉದಯಿಸುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದು.
14 ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಕಟ್ಟಡವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಟು್ಟಹೋದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು. ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು,
ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು.

16 ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವುಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18 ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ೕಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಮೂಢ ಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾನಿ ಾಗಬಲ್ಲನು. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಾನವು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. “ದೇವರು
ಜಾಣರನು್ನ ಅವರ ಕುತಂತ್ರದ ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20 “ಪ್ರಭುವು ಾನಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡ ಾರದು. ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 22 ೌಲ, ಅ ಲೊ್ಲೕಸ್ ಮತು್ತ ಕೇಫ
ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಜಗತು್ತ, ಜೀವ, ಮರಣ ಮತು್ತ ವತರ್ ಾನ ಾಗೂ ಭವಿಷ ್ಯತ್ ಾಲಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮವೇ. 23ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿರಲು, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾವು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. 3 ನೀವೇ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದರೂ
ಾವುದೇ ಾನವ ನೇಮಿತ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾದರೂ ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ
✡ 3:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕಬ 5:13. ✡ 3:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 94:11.
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ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರದು. ನನಗೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡುವವನು
ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವು
ಬರುವ ತನಕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬೆಳಕನು್ನ
ಬೆಳಗಿಸುವನು. ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು.
ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, “ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸು” ಎಂಬ
ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಏಕೆ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

8 ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಂದೂ ಾಜರುಗಳೆಂದೂ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವುನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಜರುಗ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಾವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಜರುಗ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದವು.
9 ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೂ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಕಡೆಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೇ ನೋಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಹು ಾನಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ನಿಮಗೆ
ೌರವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ; ನಮ ಾದರೋ ಅವರು ೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಈಗಲೂ ಸಹ
ಾವು ಹಸಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಕಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಪೆಟು್ಟಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತರುತ್ತವೆ; ನಮಗೆಮನೆಗಳೂಇಲ್ಲ. 12 ಾವುಊಟ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಾ ಾದರೋ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಜನರು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರು

ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಭೂಮಿಯಹೊಲಸೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ

ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಪದೇಶಕರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ತಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯ
ಜೀವನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, ನೀವು ಜಂಬಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 19 ಆದರೆ ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ, ಾನು ಬಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು ಹೇಳುವ ಾತನ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 20ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಾತಲ್ಲ,ಅದು

ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 21 ನೀವು ಾವುದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೇ?
ಅಥ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ೌಮ್ಯ ಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ?
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5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನೈತಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ

1 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಅ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 2 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ಾಪ ಾಡಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕಿತು್ತ. 3 ನನ್ನ ದೇಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾನು
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಪ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಾನು ಆಗಲೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಾವ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬನಿ್ನ. ಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವೆನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. 5ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಾಶ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಅವನ ಜೀ ಾತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
6 ನೀವು ಅಹಂ ಾರಪಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. “ಒಂದಿಷು್ಟ ಹುಳಿಯು ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ

ನುಡಿಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 7 ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ( ಾಪ) ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಹೊಸ ಹಿಟಾ್ಟಗುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ ಪಸ್ಕದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ೌದು,
ನಮ್ಮ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ
ಾಡೋಣ. ದುಷ್ಟತನ ಮತು್ತ ಕೆಡುಕತನ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು

ತಿನ್ನದೆ ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ. ಸರಳತೆಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆ ಇವುಗಳೇ ಆ ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ.
9 ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರ ಸಹ ಾಸ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನನ್ನ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ

ಬರೆದಿದೆ್ದ. 10 ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಾಪಿಷ್ಠ ಜನರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡಕೂಡದೆಂಬ
ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅದನು್ನ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಅವರು
ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇ ಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತನ್ನನು್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ
ಮತ್ತ ಾಗುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಹ ಾಸ ಾಡ ಾರದು;
ಅವನೊಂದಿಗೆಊಟವನು್ನ ಸಹ ಾಡ ಾರದು.

12-13 ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ತೀಪುರ್
ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. “ದುಷ್ಟನನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ

ಹೊರಗೆ ಾಕಿ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

6
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ನಡುವೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನೀವು
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನೀವು
ದೇವಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದು? 2 ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 3 ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿತದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾವು ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲವು. 4 ಹೀಗಿರಲು, ನಿಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿದು್ದ
✡ 5:12-13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 22:21, 24.
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ಅದಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ, ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 5 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ
ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಾನಿ ಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ? 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ!

7 ನೀವು ಆಗಲೇ ಸೋತು ಹೋಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದಕಿ್ಕಂತ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ; ೕಸವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ. 8ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೇ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

9-10 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರದ ಜನರು ಾ ಾರ್ರೆಂದರೆ: ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡುವವರು, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು,
ಕದಿಯುವವರು, ಾ್ವಥಿರ್ಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಬೈಯುವವರು ಮತು್ತ ೕಸ ಾರರು. 11 ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ; ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಿರಿ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.
ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ

12 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರ ೕಜಕವಲ್ಲ. “ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ ಾನು ಾವುದನೂ್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 13 “ಆ ಾರವು ಹೊಟೆ್ಟಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯು
ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದೆ.” ೌದು, ದೇವರು ಅವೆರಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ದೇಹವಿರುವುದು ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ದೇಹವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ, ಪ್ರಭುವು ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿ ಾ್ದನೆ.

14ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪ್ರಭುಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸೂಳೆಯ ಅಂಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಕೂಡದು. 16 “ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗು ಾ್ತರೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಳೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 17ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನು ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ
ದೇಹದ ಹೊರ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಆಲಯ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು

ನಿ ್ಮಳಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್ಲ.
20ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

7
ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

1 ನೀವು ಬರೆದು ಕೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಚಚಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪುರುಷನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 2 ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಅ ಾಯಕರ ಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಮತು್ತ
✡ 6:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24;ಮ ಾ್ತಯ 19:5.
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ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ,
ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 5ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಂಪತ್ಯ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ನಿ ಾಕರಿಸ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮತೆ್ತ
ಒಂ ಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸೈ ಾನನು ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋಧಿಸಬಹುದು.
6ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಅಗಲಿದೂರವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲು ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದುಆ ಯಲ್ಲ.
7ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆ. ಆದರೆಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರಿಂದ ತನ್ನದೇ
ಆದ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಒಂದು ವರವಿದ್ದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ವರವಿದೆ.

8 ವಿ ಾಹ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಅವರು
ನನ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಬೆಂದು
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

10 ಮದುವೆ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. (ಈ ಆ ಯು ನನ್ನದಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವಿನದು.) ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 11 ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡಮತೆ್ತ
ಒಂ ಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.

12ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ (ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವವನು
ಾನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಲ್ಲ.) ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು.
13 ಅದೇರೀತಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಾಳೆ್ವ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 14 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ
ಗಂಡನು ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅದೇರೀತಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಗಂಡನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

15ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,ಆವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ.
ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 16ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ರ ಸಬಹುದು. ಗಂಡಂದಿರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ರ ಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ
17 ಆದರೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅಂದರೆ

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಇದನೆ್ನೕ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಲೇ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದಂಥವ ಾಗ ಾರದು. ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
19 ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವು ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 20 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು. 22 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
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ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನುಷ ್ಯರ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಡಿ. 24 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು
25ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಾವ

ಆ ಯೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಇದು ಕಷ್ಟ ಾಲ ಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆ. 27 ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನಿನಗೆ
ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. 28ಆದರೆನೀನುಮದುವೆ ಾಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಾಪವೇನಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯು ಮದುವೆ ಾಗುವುದು
ಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ
ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

29 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಇದು: ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 30 ದುಃಖದಿಂದಿರುವ ಜನರು ದುಃಖವಿಲ್ಲದವರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. 31 ಈ ಲೋಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಜನರು ತಮಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ
ಲೋಕದ ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವುದು.

32 ನೀವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ.
33 ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 34 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಹುಡುಗಿ ಾಗಲಿ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ದೇಹಮತು್ತ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಕೊಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆಮದುವೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತಳೆ. 35ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆನೀವುಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

36 ತನ್ನ ಮಗಳ (ಕನಿ್ನಕೆಯ) ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿದರೆ, ಅವನು
ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ.
37ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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38ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ*

39 ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಂಡನು
ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನು ಬಯಸಿದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 40ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಳು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನನೊ್ನಳಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.

8
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚೆರ್

1ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಯಜ್ಞ ಾಡಿದ ಪಶುವಿನ ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. “ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾನವಿದೆ” ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. “ ಾನವು” ನಮ್ಮನು್ನ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸುವವನು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಾವನು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 5 ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದರೆ
ಅವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. (ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜನರು “ದೇವರು”ಗಳೆಂತಲೂ
“ಪ್ರಭು”ಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 6 ನಮ ಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು. ಾವುಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಆ ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಪಿರ್ತ ಾದದೆ್ದಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ
ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
8 ಆದರೆ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ತರ ಾರದು. ಾವು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 10 ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ವಿಗ್ರಹದಗುಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆಊಟ ಾಡಬಹುದು. ನೀವುಅಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು
್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಕೊಡದೆಂಬ ಾವನೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.

11ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಈ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾ ಾದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ
ಸಹೋದರನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 12ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
* 7:38: ಈ ವಚನಗಳನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಯೂ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: 36 “ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಡನೆ ಾನು
ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದೂ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯನು್ನ ಾನು
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ. ಅವರು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37
ಆದರೆಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನಗೆಮದುವೆಯಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಂದಿಗೆ ಾನು ಮದುವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ ಅವನು

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಮದುವೆ ಾಗದಿರುವುದು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದು.”



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:13 1786 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:17

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಮತು್ತ ಅವರು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ
ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 13ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾನು
ಾರಣ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.

9
ೌಲನು ಉಪ ೕಗಿಸಿಲ್ಲದ ಹಕು ್ಕಗಳು

1 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಫಲವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆನೀವಂತೂಖಂಡಿತ ಾಗಿನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3 ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಉತ್ತರ ಇಂತಿದೆ: 4ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ?
5 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಳಿದ
ಅ ಸ್ತಲರಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಹೋದರರಂತೆ ಮತು್ತ ಕೇಫನಂತೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ
ಾನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? 7ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಾವಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನಗೆ ಾನೇ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾವ ಾ್ರ ತೋಟ ಾರ ಾಗಲಿ ಾನು

ಬೆಳೆದಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತಿನ್ನದೆಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನು್ನ ಾಕಿದ ಾವನೇಆಗಲಿಅವುಗಳ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಾನುಷ ಉ ಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ. ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 9 “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತು್ತ ಾನ್ಯ ತಿನ್ನದಂತೆ ಅದರ ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ”✡ ಎಂದು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ್ರ ಆತನು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನೇ? ಇಲ್ಲ! 10 ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಮತು್ತ ಒಕು ್ಕವವನು ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀ ಸು ಾ್ತರೆ. 11 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾವು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಇದು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ. 12 ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೂ ಈ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ಾವು
ಈ ಹಕ್ಕನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ
ಆಗಕೂಡದೆಂದು ಾವು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 14 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ತಮಗೆಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನಈಸೇವೆಯಮೂಲಕ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

15 ಆದರೆ ಾನಂತೂ ಈ ಹಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಉದೆ್ದೕಶವೂ
ಅದಲ್ಲ. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿರುವ ಾರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ನನಗೆ
ಲೇಸು. 16 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿರುವ ಾರಣವಲ್ಲ.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಾನು ಾಡಲೇಬೇಕು. ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 17 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4.
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ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹು ಾನಕೆ್ಕ ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೊಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕತರ್ವ್ಯವಷೆ್ಟ. 18 ಹೀಗಿರಲು, ನನಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನ ಸಿಕು ್ಕವುದು? ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿಬೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ ನನಗೆದೊರೆಯುವಬಹು ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರು ಾಗ ಅದರಿಂದ ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
19 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ

ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 20ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಲು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂ ಾದೆನು. ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾದೆನು. 21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂ ಾದೆನು. (ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ.
ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಬಲಹೀನ ಾದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲಹೀನನಂ ಾದೆನು. ಾವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲದರೂ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಾ ಾರ್ರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥವ ಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥಂಥವ ಾದೆನು. 23 ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡುವುದು ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿಯೇ. ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು

ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
24 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಓಟ ಾರರು ಓಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಓಡಿರಿ; ಗೆಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಓಡಿರಿ. 25ಪಂದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವಕಿ್ರೕ ಾಪಟುಗಳುಪದಕಗಳಿಸಲುಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದತರಬೇತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಆ ಪದಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪದಕವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಓಡುತೆ್ತೕನೆ. ಕೇವಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಗುದ್ದದೆ,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಗುದಿ್ದ ಮುಷಿ್ಠ ಾಳಗ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ಾನು ಗುದು್ದವುದು ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ದೇಹವನೆ್ನೕ. ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ
ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

10
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಿರಬೇಡಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ೕಶೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಏನು
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕಡದ
ಕೆಳಗಿದ್ದರು; ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು; 2 ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಡದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಹೊಂದಿದರು; 3 ಒಂದೇ ಆತಿ್ಮಕ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ
ಾಡಿದರು; 4 ತ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಆತಿ್ಮಕ ಬಂಡೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಆ ಬಂಡೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 5 ಆದರೂ

ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೇವರಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
6ಅವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನೀಡುವ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ.
“ಜನರು ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು; ನೃತ್ಯ ಾಡಲು ಎದು್ದನಿಂತರು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆ ಾಪದ ಫಲ ಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.
9 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು. ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ ಅವರು
ಾವುಗಳಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದರು. 10ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಆ ಜನರು
ಸಂ ಾರಕ ದೂತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
✡ 10:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:6.
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11ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಾವುಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆಎಂದು ೕಚಿಸುವವ್ಯಕಿ್ತಯುಬೀಳದಂತೆಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 13ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮಗೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂ ಾಗ,
ಅವುಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ. 15 ನೀವು
ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ. 16 ಾವು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಕುಡಿಯು ಾಗ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 17 ರೊಟಿ್ಟಯು ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಾವು ಒಂದೇ
ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾವೆ ಾ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ. ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದುದನು್ನ ತಿನು್ನವ ಆ ಜನರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿಲ್ಲವೇ? 19 ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು
ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೂ
ನನಗಿಲ್ಲ. 20 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದುವುಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ದೆವ್ವಗ ಂದಿಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು
ಹೊಂದ ಾರದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. 21 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಾತೆ್ರ ಇವುಗ ಳಗೆ
ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯ ಾಗದು. ಪ್ರಭುವಿನ ಪಂಕಿ್ತ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ
ಪಂಕಿ್ತ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ. 22 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರಮಹಿಮೆಗೋಸ ್ಕರ

23 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ
ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನಗೆ
ಾತ್ರ ಹಿತಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
25 ಾಂಸದ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರುವ ಾವ ಾಂಸವ ಾ್ನದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು
ೕಚಿಸುವ ಾಂಸದಂತೆ ಅದು ತೋರಿದರೂ ಆ ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.

26ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, “ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗಿದೆ.”✡
27 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರೆ, ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ,

ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಡಿಸಿದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ತಿನ್ನ ಾರದೇ
ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ, “ಆ ಪ ಾಥರ್ವು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ತಪೆ್ಪಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 29 ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ
ರೀತಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಮನ ಾ್ಸ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು. 30 ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಊಟ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಖಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
✡ 10:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 24:1; 50:12; 89:11.
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31ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂದರೂ ಕುಡಿದರೂ ಏನೇ ಾಡಿದರೂ ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ.
32ಇತರಜನರುಅಂದರೆಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿಗಿ್ರೕಕ ಾಗಲಿಅಥ ಾದೇವರಸಭೆಯವ ಾಗಲಿತಪು ್ಪ ಾಡಲು
ಾರಣ ಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ
ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ .

11
1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನ ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ
2ನೀವುಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ

ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ಪುರುಷನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.

4ಪುರುಷನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡರೆ
ಅದು ಅವನ ಶಿರ ಾ್ಸದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 5 ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಅಥ ಾ
ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಕೆಯ ಶಿರ ಾ್ಸದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೂ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 6 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
7 ಆದರೆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಪುರುಷನು ದೇವರ

ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
8 ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದಳು. 9 ಪುರುಷನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10ಆದ ಾರಣವೇ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನು
ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವದೂತರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕ ತನ್ನ ತಲೆಗೆಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಮುಖ್ಯ ೕ ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ
ಮುಖ್ಯ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಸಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನಿಜ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು ಸರಿ ೕ?
ನೀವೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ. 14ಮನುಷ ್ಯನ ಸ್ವ ಾವವೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು
ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 15 ಆದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ೌರವಯುತ ಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 16 ಕೆಲವು
ಜನರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಾದ ಾಡಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆಈ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ನಮ್ಮ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರ
ಸಭೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನ
17ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತ್ತವೆ. 18 ದಲನೆಯ ಾಗಿ,
ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಂಗಡಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು
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ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 (ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.)

20 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ನೀವು ಾಡುವಂಥದು್ದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವಿನ
ಾತಿ್ರಭೋಜನವಲ್ಲ. 21ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವುಊಟ ಾಡು ಾಗ, ಇತರರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. 22 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ಸಭೆಯು ಮುಖ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವಂತೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಬೇಕೇ? ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಯೇಸುವನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 24 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ; ಇದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರುಊಟ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಾ್ರ ಾರಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ
ಮರಣವನು್ನ ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

27 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಭುವಿನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ, ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾಗ ಇವುಗಳ
ನಿಜ ಾದಅಥರ್ವನು್ನ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು,ಇಲ್ಲ ಾದರೆಅವನುಪ್ರಭುವಿನದೇಹಕೂ್ಕ
ರಕ್ತಕೂ್ಕ ದೋಷಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 28 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 29 ಾವ ಾದರೂ
ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸದೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಅವನು
ತಿಂದದ್ದಕೂ್ಕ ಕುಡಿದದ್ದಕೂ್ಕ ದೋಷಿಯೆಂಬ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 30 ಆದ ಾರಣವೇ, ನಿಮ್ಮ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕರು ರೋಗಿಗಳೂ ಬಲಹೀನರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಸತು್ತ ಹೋದರು.
31ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು
ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ, ನಮಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದ
ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗದಂತೆಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರು ಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 34 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಬರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂ ಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

12
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. 2 ನೀವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವ ಾತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ ಾಡುವ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ

ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು.
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4ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.
5 ಸೇವೆ ಾಡಲು ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.
6 ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.

7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರವು ಾಣಬಲ್ಲದು. ಇತರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ವರವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾನದಿಂದ ಾ ಾಡುವವರವನೂ್ನಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವ ವರವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 9 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ವರವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

11 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನೇ ಎ ಾ್ಲ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ
ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ
12 ದೇಹವು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ೌದು, ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹವು ರೂಪಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು. 13 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗಿ್ರೕಕರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗು ಾಮರಿ ಾ್ದರೆ,
ಕೆಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಿ ಾ್ದರೆ,ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಮೂಲಕ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.*

14 ದೇಹವು ಒಂದು ಅಂಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ. 15 ಾದವು, “ ಾನು ಕೈಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಾದವು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಕಿವಿಯು, “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯು
ದೇಹದಿಂದಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 17ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಕಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ದೇಹವೇ ಕಿವಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಾವುದರ ಾಸನೆಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
18-19 ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಹವೇ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ದೇಹವು
ಒಂದೇ.

21 ಕಣು್ಣ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹೇಳ ಾರದು ಮತು್ತ ತಲೆಯು, “ನೀನು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾದಕೆ್ಕ ಹೇಳ ಾರದು. 22ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತೋರುವ ಅಂಗಗಳು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಾಗಿವೆ. 23 ಾವು ದೇಹದ ಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾದುವುಗಳೆಂದು
ಎಣಿಸುತೆ್ತೕ ೕ ಆ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಅಂಗಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ಬಹು
ಸುಂದರ ಾದಅಂಗಗಳಿಗೆಇಂಥವಿಶೇಷಸಂರಕ್ಷಣೆಯಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆದೇವರುಅಂಗಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 25ನಮ್ಮ
ದೇಹವು ವಿಭಜನೆ ಾಗದಂತೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ
ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋ ಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೋವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ಸ ಾ್ಮನ ದೊರೆತರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅದರ ಸ ಾ್ಮನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುತ್ತವೆ.

* 12:13: ಕೊಡ ಾಯಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟನು.”
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27ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರ ಅಂಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
28 ದೇವರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ದಲನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಜನರಿಗೂ ಸ್ಪಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಜನರಿಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ

ಜನರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಅ ಸ್ತಲರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಉಪದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರುವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
31ಆದರೆನೀವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಇನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವರಗಳನು್ನಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಅಪೇ ಸತಕ್ಕದು್ದ. ಈಗ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

13
ಪಿ್ರೕತಿ

1 ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಷೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತರ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಕೇವಲ ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ, ಝಣಝಣಿಸುವ ಾಳ.
2 ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರ ನನಗಿರಬಹುದು; ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಮ ಾನಂಬಿಕೆ ನನಗಿರಬಹುದು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಜನರ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಸಜೀವದಹನವ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಸೂಯೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾ್ವಥಿರ್ಯಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ತನ ಾದ ಅಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

6 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ. 7 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂನಂಬುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ದೃಢ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ವರಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಾನವೆಂಬ ವರವೂ
ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 9ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಾನವು ಮತು್ತ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದುವುಗಳಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಬಂ ಾಗ ಸಂಪೂಣರ್ವಲ್ಲದವುಗಳು
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

11 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಲಕನಂತೆ ಾ ಾಡಿದೆನು, ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು, ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. 12ನಮಗೂ

ಸಹ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಾಣುವಂತೆ ಈಗ ಾವು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು
ಕೇವಲ ಒಂದು ಾಗವಷೆ್ಟ, ಆದರೆ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದದು್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.
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1 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಬೇಕು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ: ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ

ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ್ರೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಆದರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

4 ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ಾತ್ರ ಸ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

5 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕೇವಲ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾತ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವವನು ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನಷೆ್ಟೕ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು.
6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯವನು್ನ,
ಾನವನು್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಂದರೆ ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

7 ಾದವನು್ನ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮಸುವ ಕೊಳಲು ಅಥ ಾ ವೀಣೆ ಮುಂ ಾದ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಇದು
ಸರಿಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಧ ್ವನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವ ಾಡನು್ನ ನುಡಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ಾಗ ಾತ್ರ ನೀವು
ಸ್ವರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕಹಳೆಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಊದದಿದ್ದರೆ, ಇದು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವ ಸಮಯವೆಂಬುದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವ ಪದಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನು ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಾಳಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. 10ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಹಲ ಾರು ಾಷೆಗಳಿರುವುದೇನೋಸತ್ಯಮತು್ತ ಆ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ. 11ಆದ್ದರಿಂದ,ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾ ಾಡುವ ಾಷೆಯನು್ನ ಾನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವನು;
ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವೆನು. 12ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಭೆಯು ದೃಢ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯಕರ ಾದ ವರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

13 ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವುಳ್ಳವನು ಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವ
ಾಮಥ್ಯರ್ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ಾನು ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, ನನ್ನ
ಆತ್ಮವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ತಟಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೇನು
ಾಡಬೇಕು? ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮದೊಂದಿಗೂ

ಮನಸಿ್ಸನೊಂದಿಗೂ ಾಡುವೆನು. 16ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮದಿಂದ ಸುತಿ್ತಸಬಹದು. ಆದರೆಅಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು “ಆಮೆನ್ ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಾಡುವ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

18 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ವರವು ನನಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ
ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅಥರ್ ಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವೆನು.
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20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಎಳೆಗೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಸ್ಥರಂತಿರಿ. 21 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ
ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವರಮೂಲಕವೂ
ವಿದೇಶಿಯರ ಾಲಿಗೆಯಮೂಲಕವೂ

ಾನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 28:11-12

ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ವರವು ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆಯೇ

ಹೊರತು ನಂಬುವವರಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನಂಬುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು
ನಂಬದವರಿಗಲ್ಲ. 23 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥ ಾ ನಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಹೇಳುವರು. 24 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಅಥ ಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅವನ ಾಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
25 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು. “ನಿಜ ಾಗಿಯೂದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಅವನು
ಹೇಳುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು
26ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬನು
ಾಡು ಾ್ತನೆ;ಒಬ್ಬನುಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ;ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದಹೊಸಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ;ಒಬ್ಬನು
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಆ ಪರ ಾಷೆಯನು್ನ ಅನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸಭೆಯು ದೃಢ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿರು ಾಗ, ಾ ಾದರೂ
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡ ಾರದು. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅನು ಾದಿಸಬೇಕು.
28ಆದರೆ ಅನು ಾದಕನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬೇಕು.

29 ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಇತರರು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು. 30 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ದೊರೆತರೆ,
ದಲು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ. 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು

ಪ್ರ ಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗುವರು.
32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 33 ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ
ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.
34ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಮಕ್ಕಳ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ

ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಹ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 35 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಏ ಾದರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾ ಾಡುವಂಥದು್ದ
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದು್ದ.
36 ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಆ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು

ನೀವು ಾತ್ರ ೕ? ಇಲ್ಲ! 37 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಅಥ ಾ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ
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ವರವಿದೆಯೆಂದು ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ, ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ ಆ ಯೆಂದು ಅವನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
38 ಾವ ಾದರೂ ಇದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವೂಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

39ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಿ.
ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ.
ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ. 40 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ.

15
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವುಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2ನೀವುಆಸಂದೇಶದಮೂಲಕರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.

3 ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದುವುಗ ಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸತು್ತ
4 ಹೂಳಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. 5 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6ತರು ಾಯ,ಒಂದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಬಹುಮಂದಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು, ದಿನ ತುಂಬುವ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದಂತಿದ್ದ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
9ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ದೇವರ

ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಾನು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯು
ನಿಷ್ಛಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. (ಆದರೆ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗಿತು್ತ.) 11ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಬೋಧನೆ ಾಡಿದೆನೊ ಅಥ ಾ ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆಮತು್ತ ನೀವು ನಂಬಿರುವುದೂ ಅದನೆ್ನೕ.
ಾವುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವೆವು

12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಾವು ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? 13 ಜನರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ ಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 15ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಸುಳು್ಳ ಾ
ಹೇಳಿದಂ ಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಾವು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ಜನರುಜೀವಂತ ಾಗಿಎದು್ದಬರದಿದ್ದರೆ,ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಎಬಿ್ಬಸಲೇಇಲ್ಲ.
16 ಸತು್ತಹೋದ ಜನರು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ಸತು್ತಹೋದವರು ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ನಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ನಿದೆ್ರಹೋದವರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತು್ತಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾದನು. 21 ಒಬ್ಬ
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ಮನುಷ ್ಯನು (ಆ ಾಮನು) ಾಡಿದ ಾಯರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 22 ಆ ಾಮನ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಇದೇರೀತಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ
ಜೀವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 23 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು.
ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎದು್ದಬಂದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು

ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುವನು.

25 ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಳಲೇಬೇಕು.
26 ಾಶ ಾಗುವ ಕಡೆಯ ಶತು್ರವೆಂದರೆ ಮರಣವೇ. 27 “ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಸಮಸ್ತವನು್ನ” ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ಅದು ದೇವರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 28 ಸಮಸ್ತವು ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾತನು
ದೇವರೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ ಾಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
ಏನು ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಜನರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
30ನಮ್ಮ ವಿಷಯವೇನು? ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಒಡು್ಡವುದು ಏಕೆ? 31 ಾನು

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯ ೕ ಅಷೆ್ಟೕ ಸತ್ಯ ಅ ಾಗಿದೆ. 32 ಕೇವಲ ನನ್ನ ಾನುಷ ಸ್ವ ಾವದಿಂದ
ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, “ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ ೕಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ.”

33 ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. “ದುಜರ್ನರ ಸಹ ಾಸ ಸ ಾಚಾರದ ಭಂಗ.” 34 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ
ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ
ಆಗಲೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾವ ಬಗೆಯದೇಹವನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು?
35 “ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎದು್ದಬರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಾವ ಬಗೆಯ ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು

ಕೇಳಬಹುದು. 36 ಅವು ಮೂಢ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು. ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಆ ಬೀಜವು ಜೀವ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಾಯಲೇಬೇಕು. 37 ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾಗ, ಆ
ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಹುಟಿ್ಟ ಬರಲಿರುವ ಗಿಡ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಾಳಷೆ್ಟ. ಅದು ಗೋಧಿ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾ ಾಗಿರಬಹುದು.
38 ಅದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಬೀಜಕೆ್ಕ ಅದರದೇ ಆದ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ;
ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಪ ಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಳುಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 40ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ. ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. 41 ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ
ೌಂದಯರ್ವಿದೆ; ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ
ೌಂದಯರ್ವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

✡ 15:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 8:6.
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42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿರುವುದು. ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಾ ಾಗುವುದು
ಮತು್ತ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವ ಆ ದೇಹವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 43ದೇಹವುಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವುದು,ಆದರೆಮಹಿಮೆ ಡನೆಎದು್ದಬರುವುದು.
ದೇಹವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎದು್ದಬಂ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯಿರುತ್ತದೆ.
44ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ೌತಿಕ ಾದದು್ದ. ಆದರೆ ಅದು ಎದು್ದಬಂ ಾಗ, ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ೌತಿಕ ದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವೂ ಇದೆ. 45 “ ದಲನೆ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು
ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆ ಾಮನು
(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಜೀವಕೊಡುವ ಜೀ ಾತ್ಮ ಾದನು. 46 ದಲು ಬಂದವನು ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ, ಅವನು
ಾ್ರಕೃತ ಮನುಷ ್ಯ. ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದನು. 47 ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯನು ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯಮನುಷ ್ಯನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದನು. 48ಜನರು
ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ದಲನೆಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರಲೋಕದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 49 ಭೂಮಿಯ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು
ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದ ಆಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಳು್ಳವೆವು.

50 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾಂಸ ಮತು್ತ ರಕ್ತ ( ೌತಿಕ ದೇಹ)
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾಶ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಎಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗದ
ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ಆದರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಂದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 52 ಇದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾಲ ಾಕು. ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷು್ಟ ವೇಗ ಾಗಿ ಾವು ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. ಕಡೇತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದಿ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದ ಾಗುವುದು;ಆಗಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರುಮತು್ತ ಾವು ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 53ಅಳಿದುಹೋಗುವ
ಈ ದೇಹವು ಅಳಿದುಹೋಗದ್ದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮರಣಾಧೀನ ಾದ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 54ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಈ ದೇಹ ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ
ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ:

“ಮರಣವುಜಯದಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಯೇಹೋಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 25:8

55 “ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ?
ಮರಣವೇ, ಕೇಡು ಾಡುವ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?” ಹೋಶೇಯ 13:14

56 ಕೇಡು ಾಡಲು ಮರಣಕಿ್ಕರುವ ಶಕಿ್ತಯು ಾಪವೇ. ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ. 57 ಆದರೆ
ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢ ಾಗಿರಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಪಡುವ
ಪ್ರ ಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

16
ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಗ ಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ ಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಾದ
ಸ್ಥಳ ಂದರಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ
✡ 15:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:7.
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ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಕೆಲವರ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರೋಅವರಿಗೆ ಾನು ಪರಿಚಯದಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ, ಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಜನರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲಿ.

ೌಲನ ೕಜನೆಗಳು
5 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕೆದೋನಿಯದ

ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. 6 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇ ಾಗಬಹುದು.
ಬಳಿಕ ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 7ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ
ಾಲವಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಅವ ಾಶಕೊಡುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗುವ
ನಿರೀ ಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 8ಆದರೆ ಾನು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾಕೆಂದರೆ
ಮಹತ್ವ ಾದಮತು್ತ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆಒಳೆ್ಳಯಅವ ಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೂ
ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ.

10ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಬರಬಹುದು. ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗಅವನಿಗೆಚಿಂತೆ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಸಹ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಾನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

12 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇತರ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ಈಗ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವನು.
ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು

13 ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ.
14ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಡಿರಿ.

15ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, 16 ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರನು್ನ ಾಗೂ ಸೇವೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.
17 ಸೆ್ತಫನನು, ತುರ್ ಾತನು ಮತು್ತ ಅ ಾಯಿಕನು ಬಂದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

ನೀವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನಗುಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಅವರು ನೀಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 18ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥ ಜನರ ೌಲ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

19 ಏ ಾ್ಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಕಿ್ವಲನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳು ಪ್ರಭುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರು
ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಇಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಾಗು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ.

21 ೌಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಾರೆ ಈ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ,ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ನಿತ್ಯ ಾಶನ ಹೊಂದಲಿ!
ಪ್ರಭುವೇ ಾ!
23ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ!
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಇಡೀ ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೊಡನೆ ಸೇರಿ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರಿಂದಲೂಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂನಿಮಗೆಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಆಗಲಿ.

ೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು

ಕನಿಕರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಸಕಲ ವಿಧ ಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವಿರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ; ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಸಂತೈಸಲು ಇದರ ಮೂಲಕ ಾವು ಸಹ ಶಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆಯೇ ಾವು
ಸಹ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಬಲ್ಲವ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಹೇರಳ ಾದ ಆದರಣೆಯು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ನಮಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿರುವು ಾದರೆ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ
ಆದರಣೆ ಇರುವು ಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆ ಾಗಿಯೇ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಿದೆ. 7 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ
ನಿರೀ ಯಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದರಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅ ಾರ ಾದ ಾರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಾರಗಳು
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾಗಿದ್ದವು. ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಹ
ಾವು ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟವು. 9ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡೆವು.
ಾವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡದಂತೆಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಇ ಾಯಿತು. 10ಮರಣದ ಈಮ ಾ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರ ಸುವನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು

ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.
ೌಲನ ೕಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬದ ಾವಣೆ

12 ಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿದೆವು. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಲೋಕದ ಾನದಿಂದಲ್ಲ. 13-14 ನೀವು ಓದಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಸ್ಪಲ್ಪ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೆಂಬನಿರೀ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತೆ ನೀವೂ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
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15 ಾನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಲು ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಾನು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಲ

ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಬಹುದಿತು್ತ. 16 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರು ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 17 ಾನು ಆ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಉದೆ್ದೕಶ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು ಾ್ರಪಂಚಿಕರಂತೆ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನೋ? ಅವ ಾದರೋ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ “ ೌದು, ೌದು” ಎಂತಲೂ ಅದೇ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
18ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿಮಗೆ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ “ ೌದು”ಮತು್ತ “ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಸೀಲನು, ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ೌದೆಂತಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದು್ದ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ. 20 ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ
“ ೌದು” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
“ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೃಢಗೊಳಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 22 ಾವು ಆತನವರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಂದಶರ್ನವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುವ ಸಂದಶರ್ನ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 2 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದರೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವವರು ಾರು? ನನಿ್ನಂದ ದುಃಖಿತ ಾದ ನೀವು ಾತ್ರ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇ ಾದ
ಜನರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ದುಃಖ ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆನಂದದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿತು್ತ. 4 ಾನು
ದಲೊಮೆ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬರೆ ಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ದುಃಖಗೊಂಡಿತು್ತ.
ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ.

ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ
5 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬನು ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದು್ದ ನನಗಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಅವನು ನಿ ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. (ಅದು ತನ್ನ ಾಸ್ತವ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ
ಾಣುವಂತೆ ಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.) 6 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿ ಯೇ
ಾ ಾಗಿದೆ. 7 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಅತೀವ
ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋತುಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 ನೀವು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಬರೆದೆನು. 10 ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಾನೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
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ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಇದ್ದನು. 11ಸೈ ಾನನು ನಮಿ್ಮಂದ ಾವುದನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆನು. ಸೈ ಾನನ ೕಜನೆಗಳು ಾವುವೆಂದು ನಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ೌಲನಉದೆ್ವೕಗ

12 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು. ಪ್ರಭುವುಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 13ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ತೀತನನು್ನ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆನು.

14 ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಜ ೕತ್ಸವದತ್ತ
ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾನವೆಂಬ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 15 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮತು್ತ ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಣಿಕೆ. 16 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಮರಣದ ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಜೀವದ ಾಸನೆ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು
ಾರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ? 17 ಇತರ ಅನೇಕರು ಾಡುವಂತೆ ಾವು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರಿಂದ

ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಂತೆ ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

3
ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ

1 ಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕವೆಯೇ? ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ
ಬೇ ಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? ಅಥ ಾ
ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ನಿಮಿ್ಮಂದ ೕಗ ್ಯ ಾ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ ೕ? 2 ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ನಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಆ ಪತ್ರವನು್ನ
ಎಲ್ಲರೂಬಲ್ಲರು,ಎಲ್ಲರೂಓದು ಾ್ತರೆ. 3ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಕಿ್ರಸ್ತನ ಪತ್ರ ನೀ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಇದನು್ನ
ಕಲು್ಲಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಾನವ ಹೃದಯಗಳಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

4 ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಭರವಸದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 5ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾವು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಬಲೆ್ಲವೆಂದು
ಾನುಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರುಒದಗಿಸಿದ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

6 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಲ್ಲ. ಇದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನದು. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ

7 ಮರಣವನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ) ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ೕಶೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ
ಮಹಿಮೆಯು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು. 8 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 9 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ) ಜನರನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ನೀತಿಗೆ ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ. 10 ಆ ಹಳೆ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ
ಸೇವೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಾ್ದಯಿತು. 11 ಲಯಗೊಂಡ ಆ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ
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ಬಂದಿರುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.

12 ನಮಗೆ ಈ ನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಬಹಳ ಧೈಯರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಾವು ೕಶೆಯಂತಿಲ್ಲ.
ಕುಂದಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಮೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಣದಂತೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಓದು ಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಮುಸುಕು
ಅಥರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ್ರ
ಅದು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಓದು ಾಗ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಇರುತ್ತದೆ. 16 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸು ಾಗ ಆಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17ಆಪ್ರಭುವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ. ಎಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನು
ಇರು ಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. 18 ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಮುಸುಕು ತೆರೆದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮವ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ
ಹೋಲುವಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಯರ್ವೇ.

4
ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಭಂ ಾರ

1 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ರಹಸ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಗರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಮುಖ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗೆ ಾವು ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 3 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಮರೆ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಅದು ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು
(ಸೈ ಾನನು) ನಂಬದವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯಬೆಳಕನು್ನ (ಸತ್ಯವನು್ನ)ಅವರು ಾಣ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಾವು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6 “ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಳಗಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ!” ಎಂದು
ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮುಖದಲಿ್ಲರುವದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮಗೆತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರಮೂಲಕಆತನು ನಮಗೆಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

7ನಮಗೆಈನಿ ೕಪವುದೇವರಿಂದದೊರೆತಿದೆ. ಾ ಾದರೋ ನಿ ೕಪವನು್ನ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇವಲ
ಮಡಕೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಬಂದದು್ದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನಮಿ್ಮಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸೋತುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕಸಲ,
ಏನು ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೂ ಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ
ಗುರಿ ಾದೆವು,ಆದರೆದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುಸಲನಮಗೆನೋ ಾಯಿತು,ಆದರೂ
ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ತೋರಿಬರಲೆಂದು ಆತನಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ಾವು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣದ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೀವವು ಾಣಬರಲೆಂದು ಇದು ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾ ಾಡಿದೆನು.” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು

ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
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ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಎಬಿ್ಬಸಿದದೇವರುನಮ್ಮನು್ನ ಸಹಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆಎಂಬುದುನಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 15ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ.
ಹೀಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ದೇವರ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.

ನಂಬಿಕೆಯಜೀವನ
16ಆದ ಾರಣವೇ, ಾವೆಂದಿಗೂಬಲಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ೌತಿಕದೇಹಕೆ್ಕ ವಯ ಾ್ಸಗುತಿ್ತದೆಮತು್ತ

ಅದು ಬಲಹೀನ ಾಗುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತಯರ್ವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 17 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ
ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸದೆ ನಮಗೆ ಾಣದಿರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮಗೆ ಾಣುವಂಥವುಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಾಣದಂಥವುಗಳು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ.

5
1ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರುವಈ ಗು ಾರವುಅಂದರೆಈದೇಹವು ಾಶ ಾಗುವುದೆಂದು

ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ
ಮನೆಯನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾ ಾಗ ಕೊಡುವನೊ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 ಾವು ಅದನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4ಈ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳಿವೆ
ಮತು್ತ ಾವುನರಳುತೆ್ತೕವೆ. ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರಲು ಾವುಇಷ್ಟಪಡದೆಪರಲೋಕದಮನೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಸತು್ತಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಜೀವವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
5 ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 7 ಾವು ಾವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕ ೕ ಅದರಿಂದ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವುದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕ ೕ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ನಮಗಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆತನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಇಹಲೋಕದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿಸಲು ಾಡತಕ್ಕ ಸ ಾಯ

11ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯ ಎಂದರೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲನು.
ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಯಷೆ್ಟ. ನೀವು
ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆಗ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮಲಿರುವುದು. ಆ ಜನರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಹೃದಯದ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಾವು ಹುಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ.
ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
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ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸ ಾರದೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆ ಜನರು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸತ್ತನು ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.

16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಲೋಕವು ಜನರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಚಿಸುವಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು ಾರ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಾವ ಾದರೂ

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋದವು;
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಹೊಸ ಾಯಿತು. 18 ಇದೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನು್ನ ಈ ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 19 ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ ಾ ಾನದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ. ಇದು, ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ ಎಂದು ಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 21ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಿಗ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಾಪಸ್ವರೂಪಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು.

6
1 ಾವು ದೇವರ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು

ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 2ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು,
ರಕ್ಷಣೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆನು.” ಯೆ ಾಯ 49:8

ಇದೇ ಆ “ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಾಲ.” ಇದೇ ಆ “ರಕ್ಷಣೆಯದಿನ.”
3 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾವು ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

4ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ 5 ಪೆಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಲಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿದೆ್ದಗೇಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ ಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು
ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. 6 ಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ಇದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ 7 ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಂದರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರರೆನು್ನ ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 9 ಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ; ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ; 10 ದುಃಖಿತರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಾ ಾಗಲೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಬಡವರಂತೆ
ಕಂಡರೂ ಅನೇಕರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ
ಕಂಡರೂ ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
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ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. 13 ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವು ತೆರೆದಂತೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ.

ಒಳೆ್ಳಯದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ ಡನೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿರಲು
ಾಧ್ಯವೇ? 15 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಸೈ ಾನನೂ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವೇ? ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ
ಾಲು ಾರಿಕೆಯೇನು? 16ದೇವರ ಆಲಯವುವಿಗ್ರಹಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ?
ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

“ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆನು;ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವೆನು;
ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು;ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.” ಾಜಕ ಾಂಡ 26:11-12

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ;
ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.

ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ,
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.” ಯೆ ಾಯ 52:11

18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು
ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯ ಾಗುವಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಪ್ರಭುವು.” 2 ಸಮುವೇಲ
7:8, 14

7
1 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ದೇವರಿಂದ ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ

ಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವ ಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧದ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಾವು ದೂರವಿರೋಣ. ಾವು ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಾಳೆ್ವಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
ೌಲನ ಆನಂದ

2ನಿಮ್ಮಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಾವುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಾರ
ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿಲ್ಲ; ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬದುಕುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಾಯುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅ ಾರ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಾನು ದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಭರವಸವಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೈಸಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆಮ ಾ ಆನಂದವಿದೆ.

5 ಾವು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ
ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ಕಲಹವಿತು್ತ,ಒಳಗೆಭಯವಿತು್ತ. 6ಆದರೆದೇವರು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ
ಸಂತೈಸು ಾ್ತನೆ. ತೀತನು ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು. 7 ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದಲೂ
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದರಣೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು
ನಿಮಗಿರುವ ಹಂಬಲದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿರುವ ದುಃಖದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ಮ ಾಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

8 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ನನಗೆ
ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಆ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ವ್ಯಸನ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. 9ಈಗ
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ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಿತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿವತರ್ನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವುದುಃಖಿತ ಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿಮಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10ದೇವರ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾದ ದುಃಖವುಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ವ್ಯಸನಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಲೋಕವು ಹೊಂದಿರುವ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು ಾವ
ದುಃಖವನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ದುಃಖವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು; ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ
ಭಯಗೊಳಿಸಿತು; ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿತು; ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಾಡಿತು; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಆ
ಸಮಸೆ್ಯಯ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 12 ಾನು ಆ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ
ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಮ ಾಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನೋಡುವಂ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. 13ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.
ತೀತನು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ಅವನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. 14 ತೀತನ ಮುಂದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದೆನು. ಅದು
ಸಮಪರ್ಕವೆಂದು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀವು
ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 15ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ ೌರವದಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಿರಿ.
16ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

8
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅತೀವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಹಳ ಬಡಜನರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಆನಂದದಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
3 ತಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
4ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದಈಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವ ಾಗ ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದುಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರುಮತು್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾವೆಂದೂ ನೆನಸಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ನಮಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.

6ಆದ್ದರಿಂದ,ವಿಶೇಷ ಾದಈಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು
ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು ತೀತನೇ. 7ನೀವುಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅಂದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ, ಾನದಲಿ್ಲ, ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಇತರ ಜನರಿಗಿರುವ ನಿಜ ಾದ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ
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ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಬಡವ ಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬಡವ ಾದನು.

10 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಕಳೆದ ವಷರ್ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವೇ ದಲಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ
ಮತು್ತ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಈಗ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಾನವು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಾನದ ೌಲ್ಯ ಾಪನವು ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರತು ನೀವು
ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 13 ಇತರ ಜನರು ಸುಖ ಾಗಿರು ಾಗ ನೀವು
ಕಷ್ಟದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾನತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ.
14ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಇತರ ಜನರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು. ಬಳಿಕ,
ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು.
15ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇ ಾಗುವುದು,

“ಬಹಳ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.” ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 16:18

ತೀತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 ಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತೀತನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವನು
ಅ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ. 18ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ತೀತನೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಹೋದರನು ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಪಡೆದಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಈ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಭೆಗಳವರು ಈ ಸಹೋದರನನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಜ ಾಗಿ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

20 ಹೇರಳ ಾದ ಈ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಬಗೆ್ಗ ಟೀಕಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಪ್ರಭುವು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಮತು್ತ ಜನರು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವರೋ ಅದನೆ್ನೕ
ಾಡಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದಮತ್ತಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

23 ಾನು ತೀತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ತೆಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇತರ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕುಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಈ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

9
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
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ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ಇಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದೆ. 3 ಾನು ಸಹೋದರರನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮಬಗೆ್ಗಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಬಹಳ ಭರವಸೆ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವೆವು (ಮತು್ತ ನೀವೂ ಸಹ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.)
5 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಸ ಾಯಧನವನು್ನ ಇವರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಆಗ, ಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಧನವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಈ
ಸ ಾಯಧನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಾನವೇ ಹೊರತು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಾನವಲ್ಲ.

6 ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು, ಆದರೆ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಯು್ಯವನು. 7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕು. ಾವನೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಾವನೂ ಒ ಾ್ತಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೊಡ ಾರದು. ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು

ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 8ಮತು್ತ ನಿಮಗೆಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬಲ್ಲನು.
ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 9ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಆತನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು;
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.” ಕೀತರ್ನೆ. 112:9

10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಯಿಂದ ಆತನು ಮ ಾ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 11 ಾ ಾಗಲೂಉ ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮಮೂಲಕ ಾಗಿನೀವುಕೊಡುವಸ ಾಯಧನದನಿಮಿತ್ತಜನರುದೇವರಿಗೆಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.

12 ನೀವು ಾಡುವ ಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು.
ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. 13 ನೀವು
ಾಡುವ ಈ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಾ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು. ನೀವು ಹೇಳುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀವುಉ ಾರ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವರು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಜನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ಆಶಿಸುವರು. ದೇವರ
ಅತಿಶಯ ಾದ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 15 ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ದೇವರ ವರ ಾ್ಕಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದ

1 ೌಲ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೃದುಸ್ವ ಾವದಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ದೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಧೀರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 2 ಾವು ೌಕಿಕರಂತೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಕೆಲವರು
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ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಬಂ ಾಗ ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಹು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ

ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು
ಹೊಡೆ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಹೊಡೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಪಂಚದವರು ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾದ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ಾವು ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಶತು್ರವಿನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲವು. ಾವು
ಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 5ದೇವರ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಎದೆ್ದೕಳುವಪ್ರತಿ ಂದು ಗವರ್ದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಪ್ರತಿ ಂದು ೕಚನೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವ
ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಶಿ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ಪೂಣರ್

ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
7 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಿಜಾಂಶಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಂತೆಯೇ ಾವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಹೆಚು್ಚ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇನೋ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ.
10 “ ೌಲನ ಪತ್ರಗಳು ಬಲಯುತ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ, ಅವನ ಾತುಗಳು ನಿ ಾ್ಸರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 11 ಆ
ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ತೋರಿದ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

12 ಾವು ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದವರೆಂದು ೕಚಿಸುವ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಮಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಲದು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಇತರರೊಂದಿಗೆಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೌಲ್ಯ ಾಪನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆಏನೂ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಆದರೆ ಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆ ಳಗೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ಾವು ಾಡುವ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 14 ಾವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ ಂದಿಗೆ ಾವು ಬಂದೆವು. 15 ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇತರರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತಷು್ಟ
ವಿ ಾಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀ ನಮಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ ನಮಗುಂಟು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ
ನಮಗಿಲ್ಲ. 17ಆದರೆ “ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”✡ 18ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವನು ಸಿ್ವೕಕೃತನೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಾರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೊ ಅವನೇ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

✡ 10:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆರೆಮೀಯ 9:24.
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11
ೌಲನು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಚಿಂತೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ
ಶುದ್ಧ ವಧುವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ೕಸಗೊಂಡಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 4ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಾದಂಥ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವಬೋಧಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಬಂದುಬೋಧಿಸಿದರೂನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಗೂ ಭಿನ್ನ ಾದ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಬಹುಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದನೀವುನಮ್ಮವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು.

5 ಆ “ಮ ಾ ಅ ಸ್ತಲರು” ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾದವರೆಂದು ಾನು ಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಾಷಣ ಾರನಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಾನವಿದೆ. ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆವು.

7 ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 8 ಾನು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ

ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಾವ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ
ಬೇ ಾಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾರ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 10ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದನು್ನ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಾರೂನಿಲಿ್ಲಸ ಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನಸತ್ಯವುನನೊ್ನಳಗಿರುವುದರಿಂದಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಾರಣದಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ!
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
12 ಈಗ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾವ ಾರಣವೂ ಸಿಕ್ಕ ಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಪಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 13ಅವರು ನಿಜ ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರು. ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
14 ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು ಾನೇ ಪ್ರ ಾಶರೂಪವುಳ್ಳ
ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 15 ಹೀಗಿರಲು ಸೈ ಾನನ ಸೇವಕರು ಾವು ಸರಿ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು.

ೌಲನು ತನ ಾದ ಹಿಂಸೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
16 ಾನು ನಿಮಗೆಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಾರೂ ೕಚಿಸಕೂಡದು.

ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಿ್ಧಹೀನನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ನನಗೆ
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ಾ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಅನೇಕ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19ನೀವುಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಬುದಿ್ಧಹೀನರವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮತು್ತ
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವವರ, ತಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಗಿಂಥ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 21 ಇದನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕೕ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ “ಬಲ”
ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿದ್ದರೆ ಾನು ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ( ಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಆ ಜನರು ಇಬಿ್ರಯರೇ?
ಾನು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೇ? ಾನು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲನು. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೇ? ಾನು ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. 23 ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೋ? ಾನು ಸಹ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ( ಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ಹೀಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) ಾನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆಚು್ಚ ಸಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಹೆಚು್ಚ ಏಟುಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅನೇಕ ಸಲಮರಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

24ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಮೂವತೊ್ತಂಭತು್ತ ಏಟುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಿ ಯನು್ನ ಯೆಹೂದಿಯರು
ನನಗೆ ಐದು ಸಲ ವಿಧಿಸಿದರು. 25 ಮೂರು ಸಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ ಏಟನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಒಂದು ಸಲ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ ಅರೆಜೀವ ಾಡಿದರು. ಮೂರು ಸಲ ಾನಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳು
ಒಡೆದುಹೋದವು. ಒಮೆ್ಮ, ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲರಬೇ ಾಯಿತು. 26ಅನೇಕ
ಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದಲೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದನು.

27 ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಮತು್ತ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿದಿ್ರಸಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ ಾ ಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕಸಲ ನನಗೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿಯಿಂದ
ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗೆ ಾನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಎ ಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯೂಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು. ಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
29 ಾವ ಾದರೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ ಾನೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾವ ಾದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನನೊ್ನಳಗೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

30 ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲಹೀನನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 32 ಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಾಜ ಾದ ಅರೇತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಬುಟಿ್ಟ ಳಗೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯಕಿಟಕಿ ಳಗಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಾನು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು.

12
ೌಲನ ಜೀವಿತದ ಾ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀ ಾರ್ದ

1 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ಪ್ರಭುವಿನಿಂ ಾದ ದಶರ್ನಗಳಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2ಮೂರನೆಯಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗ ಾದವು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನೊ ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನೊ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತು್ತ. 3-4ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರದೈಸಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವನು ನುಡಿಯಲಶಕ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಹೇಳಕೂಡದಂಥ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 5ಅಂಥವನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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6 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನನಿ್ನಂದ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಕೂಡದು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಧೆಯಸಮಸೆ್ಯ ಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸೈ ಾನನಿಂದಬಂದದೂತನೇಈಸಮಸೆ್ಯ.
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 8ನನಿ್ನಂದ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 9ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ, “ನನ್ನ
ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು, ನೀನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರು ಾಗ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿರು ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊರಿಂಥದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ
11 ಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾರಣರು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಆ
“ಮ ಾಅ ಸ್ತಲರು” ನನಗಿಂತ ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಾನೂ
ಅ ಸ್ತಲನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. 13 ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಡಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ದೊರೆತವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.
14 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂರನೆ ಸಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು ನೀವೇ.
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಹಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 15ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರೋ?

16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಾರ ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆನೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ೕಸ ಾಡಿದನೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಮತು್ತ ಾನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು.
19ಈವರೆಗೂ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ!
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೇವರಮುಂದೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. ಾವು
ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 20 ಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ಾನು ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾದ,ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದಹೋ ಾಟ, ಕೆಟ್ಟ ಾತು, ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ, ಗವರ್ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ
ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ದೀನನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಅನೇಕರಿಂದ ಾನು
ದುಃಖಿತ ಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ, ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳ
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ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾ ಾರ್ಟು
ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

13
ಕಡೆಯಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು

1 ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆ ಾರಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೆನಪಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, “ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರಿಗೂ
ಇಬ್ಬ ಾಗಲಿಮೂವ ಾಗಲಿ ಾ ಗಳಿದು್ದ ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವು ಾಗಿಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು”✡ಹೇಳಬೇಕು.
2 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಎರಡನೆ ಸಲ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಾನು ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾನು ಕೊಡುವ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾ ಬೇಕು. ನನಗಿರುವ ಾ ಏನೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಾವು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6ಆದರೆ ಾವು ಅ ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡದಿರಲಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂನೀವುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದೇಮುಖ್ಯ. 8ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ. 9ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

ನೀವುನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮಉದೆ್ದೕಶ. 10 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಬಂ ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಾನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಒಂದೇಮನಸು್ಸಉಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಜೀವಿಸಿರಿ. ಆಗ
ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ ಾಂತಿ ಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವನು.

12ನೀವುಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸು ಾಗಪವಿತ್ರ ಾದಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. ದೇವರಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

13 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

✡ 13:1: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 19:15.
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ಗ ಾತ್ಯದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವರು ಮನುಷ ್ಯರಲ್ಲ.
ಾನು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ,
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು. ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
2 ಾನು ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕವೆ.

3ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರೂಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂನಿಮಗೆಕೃಪೆತೋರಲಿಮತು್ತ ಾಂತಿಕೊಡಲಿ
ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಾವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ

ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 5ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು
6 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾತನು ದೇವರೇ. ಆತನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಂದ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದನು. ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ, ಬೇರೊಂದು ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಯು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾವು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೇ ಆಗಲಿ,
ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರೇ ಆಗಲಿ ಮತೊ್ತಂದು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. 9 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸತ್ಯಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಾರಿದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ.

10ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೋ? ಾನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನ ಅಧಿ ಾರ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
11 ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

12 ನನಗೆ ಸು ಾತೆರ್ ದೊರೆತದು್ದ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲ್ಲ. ಾವನೂ ನನಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಬೇ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
13 ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ದ ಾಯಕ ಾಗಲು ನನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.

15 ಆದರೆ ಾನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ೕಜನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು. 16ಆತನಮಗನವಿಷಯ ಾದ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಾನು ಾರಿಂದಲೂ
ಸಲಹೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸ ಾಯವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17 ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ದಲೇ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಾನು
ತಡ ಾಡದೆ ಅರೇಬಿ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು. ಆ ಬಳಿಕ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

18ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಾಲ ಇದೆ್ದನು. 19 ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸು) ಸಹೋದರ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾವ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಾನು ಭೇಟಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಾನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 21ತರು ಾಯ ಸಿರಿಯಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.

22 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಜುದೇಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು ಾನು ದಲೊಮೆ್ಮ ಾಶ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 24ಅವರು
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2
ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ೌಲನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು

1 ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. 2 ಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಾಯಕ ಾದ ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಾವಷೆ್ಟೕ ಇ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾರುವ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಾನು ದಲು ಾಡಿದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಈಗ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇವೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗ ಾರದೆಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

3-4 ತೀತನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರೂಬಲವಂತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಸಮಸೆ್ಯಗಳಬಗೆ್ಗ ಾವು ಾ ಾಡಲೇಬೇಕಿತು್ತ.

ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 5 ಆದರೆ
ಆ ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರು ಬಯಸಿದ ಾವುದಕೂ್ಕ ಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾದರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

6 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅವರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರೊ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.)
7 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನಂತೆ ನನಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಯಕರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 8ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನನಗೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ದೇವರು
ನನಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಕೋಬ, ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅವರು ನಮಗೆ, “ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರೇ, ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಾವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಬಡಜನರನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಾನೂ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಪೇತ್ರನ ತಪ್ಪನು್ನ ೌಲನು ತೋರಿಸಿದನು
11 ಪೇತ್ರನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರನು
ದಲು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು
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ಬಂದರು. ಆಗ, ಪೇತ್ರನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಪೇತ್ರನು
ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವನು ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 13 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು

ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಹಪೇತ್ರನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಕಪಟತನದಿಂದ
ವತಿರ್ಸಿದರು. ಇವರ ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಾನರ್ಬನು ಸಹ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾದನು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವತರ್ನೆಯನು್ನ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ
ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನುಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲದವನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

15 ಾವಂತೂ ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಾವು ಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. 16 ಕೇವಲ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟೆ್ಟವು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾದದು್ದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ,
ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಾರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಸಹ
ಾಪಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಇದರ
ಅಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಾನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ಕೊಂದಿತು. ಈಗ ಾನು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಗ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾನಿನೂ್ನ ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 21 ಇದು ದೇವರ ವರ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ದೇವ ಾಶೀ ಾರ್ದ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಗ ಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಬಹು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೀವು ಬಹು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 2ಈ ವಿಷಯ ಂದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಹೇಗೆ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೊ? ಇಲ್ಲ!
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಶಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದು ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ! 4 ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಅನುಭವಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ಗೊಂಡವೇ? 5ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಕೊಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ದೇವರು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ! ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ

ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಅವನಿಗೆ
ದೊರೆಯಿತು.”✡ 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ “ನಿಜಮಕ್ಕಳು”
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 8 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9ಅವನು ಇದನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದನು. ಇದೇ ನಿಯಮ
ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

10 ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಂ ಾದರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”✡ 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೂಲಕ ಾವನೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾದವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.”✡

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸದೆ, “ಈ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು
ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಾಪವನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, “ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”✡ 14ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ದೊರೆಯಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ.
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ಾವುಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ

15 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉ ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ. ಆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧಿಕೃತ ಾ ಾಗ
ಅದನು್ನ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಏ ಾದರು ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 16ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತ. ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 17 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡುಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ
ನಂತರ ಬಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

18 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂಥವುಗಳು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ! ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಾ ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದ್ದದು್ದ ಾಕೆ? ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿಶೇಷ ಸಂ ಾನವು ಬರುವ ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿತು್ತ.
✡ 3:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:3. ✡ 3:10: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
27:26. ✡ 3:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:4; ರೋಮ್ ನಗರದವರಿಗೆ 1:17. ✡ 3:13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ.
21:22-23. * 3:16: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ನೋಡಿರಿ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:7.
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ಈ ಸಂ ಾನದ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬಗೆ್ಗಯೇ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ದೇವದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದೂತರು ೕಶೆಯನು್ನ
ಮಧ್ಯವತಿರ್ಯ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 20ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.

ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಉದೆ್ದೕಶ
21ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವುದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿದೆಎಂಬುದು ಇದರಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವವನು್ನ

ಕೊಡುವಂಥ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
22ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವು
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

23ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಬರಲಿದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೇವರುನಮಗೆತೋರಿಸಿಕೊಡುವತನಕನಮಗೆಸ್ವತಂತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 24ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದ ತರು ಾಯ ಾವು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 25ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗರ್ವು ಬಂದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26-27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 28 ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಗಿ್ರೕಕನು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತು್ತ
ಗು ಾಮರು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಎಂಬ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂ ಾನದವರು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

4
1 ಾನುಮತೆ್ತಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಾಧ್ಯಸ್ತನು ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗಅವನಿಗೂಗು ಾಮನಿಗೂ ಾವ

ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಗು ಾಮನಂತಿರುವನು. 2ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿನೂ್ನ
ಾಲಕ ಾಗಿರು ಾಗ ಪರಿ ಾಲಕರಿಗೆಮತು್ತ ನಿ ಾರ್ಹಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವಯಸ್ಸನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಆ ಾಲಕನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವನು. 3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು
ದಲುಮಕ್ಕಳಂತಿದೆ್ದವು. ಈಪ್ರಪಂಚದಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಾವು ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು.

4 ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರ ಮಗನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ
ಜನಿಸಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದನು. 5ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.

6ನೀವುದೇವರಮಕ್ಕಳು. ಆದ ಾರಣವೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
“ತಂದೆಯೇ, ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಕೂಗು ಾ್ತನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ದಲಿನಂತೆ
ಗು ಾಮನಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವರ ಮಗನು. ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಗ ಾತ್ಯ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ೌಲನ ಪಿ್ರೕತಿ
8 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

9 ಈಗ ಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು
ದೇವರೇ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದಲು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಲಹೀನವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೂ ಆದ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಾಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?
10ವಿಶೇಷ ಾದ ದಿನಗಳ, ಾಸಗಳ, ಾಲ ಾನಗಳ ಮತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುವ
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ಉಪದೇಶವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯನನಗಿದೆ.
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿರಿ.

13 ದಲು ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದಲನೆ ಸಲ ಬಂದದು್ದ
ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಆ ಾಗಲೇ. 14 ನನ್ನ ಅ ಾರೋಗ ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬೇಸರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ; ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಆಗ ನೀವು
ಬಹು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆ ಆನಂದವು ಈಗ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನೀವು
ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಿತು್ತ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 16 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಜನರು ಪ್ರ ಾಸ ಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲ್ಲ. ನೀವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಅವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂಬುದು ಅವರ
ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರುಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸುವುದೇನೋಒಳೆ್ಳಯದು. 18ಆದರೆಅವರಉದೆ್ದೕಶವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾತ್ರ ನಿಮಗೆಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗಲೂನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರವಿರು ಾಗಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ. 19 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಾಯಿಯಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೋವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗುವ ತನಕ ನನಗೆ ಈ
ನೋವಿರುತ್ತದೆ. 20ಈಗ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈಗ ಏನು ಾಡಬೇಕೊ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಾಗರಳಮತು್ತ ಾರಳಉ ಾಹರಣೆ
21 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಇನೂ್ನ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 22 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಾಯಿಯು
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದಳು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನ ಾಯಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಾನವ ಸಹಜ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು ಆ ಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಾದರೋ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪ ಾನ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ನಡುವೆ ಆದ ಎರಡು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆಈಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀ ಾಯಿಪವರ್ತದಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ ದಲನೆಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈಒಡಂಬಡಿಕೆಯಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗು ಾಮರಂತಿದ್ದರು.
ಾಯಿ ಾದ ಾಗರಳು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿದ್ದಳು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು ಅರೇಬಿ ಾದಲಿ್ಲರುವ
ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಂತಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅನುರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಈ ನಗರವು ಗು ಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
26ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಾಯಿ. 27ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:

“ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ,
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು.

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ.” ಯೆ ಾಯ 54:1
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28-29 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಾನವ ಸಹಜ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿ ದೇವ ಾತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವುಸಹಇ ಾಕನಂತೆ ಾ ಾ್ದನದಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನವ ಸಹಜ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜನಿಸಿದ್ದ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದನು. ಇದೇ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ. 30 ಆದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? “ ಾಸಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯುಹೊಂದಿರುವಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಾಸಿಗೆಏನೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”✡ 31 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

5
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಿ

1ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿರಿ.
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಗು ಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 2 ಕೇಳಿ,
ಾನೇ ೌಲನು. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 3 ಮತೆ್ತ ಾನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯದಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋದ ಾರಣ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದು. 5 ಆದರೆ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ನಮಗುಂಟು. ದೇವ ಾತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರೀ
ಸಫಲ ಾಗುವುದೆಂದು ತವಕದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 6 ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾಯರ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ.
7ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದವ ಾರ್ರು? 8 ಆ ಒ ಾ್ತಯವು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನಿಂದಲ್ಲ.
9 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! “ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ಾದಿದ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುವುದು.”
10 ಆ ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ಭರವಸೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾರೊ ಒಬ್ಬನು ಆ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜನರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನಿನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಜನರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನಿನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸುತಿ್ತರುವವರು ತಮ ಾಗಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗವನೆ್ನೕ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು.

13 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಾಪಮಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ
ನೆಪ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನೊ್ನಬ್ಬರು ಾಡಿರಿ. 14 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ”✡ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಯಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ
ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಚಿ್ಚ ಹರಿದು ಾಕಿ ನುಂಗುವು ಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು
ಾಶ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
ದೇವ ಾತ್ಮನು ಮತು್ತ ಾನವ ಸ್ವ ಾವ

✡ 4:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:10. ✡ 5:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 19:18.
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16 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. ಆಗ,
ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು ಬಯಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು
ದೇವ ಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಯಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಗದಂತೆ ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮನ

ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲ.
19 ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ್ವ,

20 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಆ ಾಧನೆ, ಾಟಮಂತ್ರ, ದೆ್ವೕಷ, ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕಡುಕೋಪ, ಾ್ವಥರ್,
ಸಿಟು್ಟ, ಕಕ್ಷಭೇದ, 21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ ಮತು್ತ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಫಚಾರದ ಕೂಟ, ದ ಾದವುಗಳೇ. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು ಪಿ್ರೕತಿ, ಆನಂದ,
ಾಂತಿ, ಾಳೆ್ಮ, ಕರುಣೆ, ಉಪ ಾರ, ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ, 23 ಾಧುತ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಂಥವುಗಳೇ.
ಇವುಗಳನು್ನ ತಪೆ್ಪಂದು ಾವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ
ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಾ್ವಥರ್ಪರ ಾದ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾವು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 25 ನಮ್ಮ ಹೊಸ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 26 ಾವು
ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗ ಾರದು, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವ ಾಗ ಾರದು, ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸರ
ಉಳ್ಳವ ಾಗ ಾರದು.

6
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ಆತಿ್ಮಕ ಾದ
ನೀವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
ನೀವು ಸಹ ಶೋಧನೆಗೊಳ ಾಗಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳುವ ಾಧ್ಯವಿದೆ. 2ನಿಮ್ಮ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆ ಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
3 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಾ್ರಮುಖ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
4 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಾನೇ ವಿಮಶಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಾನೇ ಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂತ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 5 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ
ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜೀವನವು ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವಂತಿದೆ

6 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವನು, (ತನಗೆ) ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳತನಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ.
7 ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ನೀವು ದೇವರನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಾನು ಏನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೋ

ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. 8 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಆ ಶರೀರ ಾವವು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶವನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ

ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 9 ಾವುಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಬೇಸರಗೊಳ್ಳ ಾರದು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡುವುದನು್ನ
ಾವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 10 ಾರಿ ಾದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಅವ ಾಶವಿರು ಾಗ ಾವು
ಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲೂ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ವಿಶೇಷ ಾದ

ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
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ೌಲನ ಕಡೇ ಾತುಗಳು
11 ಇದನು್ನ ಾನೇ ಕೈ ಾರೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ

ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
13 ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ.
14ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ನನಗಿರುವ ಒಂದೇ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಂದೇ. ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆಯೇಸುವಿ ಾದ
ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಾನು ಸಹ ಲೋಕದ ಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತಹೋದೆನು. 15ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 16ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ,
ಅಂದರೆ ನಿಜ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ದೇವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾಂತಿಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಆಗಲಿ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾಸುಂಡೆಯ
ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಗುರುತುಗಳೇ ಾ .

18 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೆನ್.
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಾನು ದೇವರ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಫೆಸ* ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಂತಿಯನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
4ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 5 ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಆಗಲೇ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾಗಿತು್ತ. 6 ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾದ
ಕೃಪೆಯಿಂ ಾದ ಈ ನಿ ಾರ್ರವು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಪಿ್ರಯ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆಉಚಿತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಮ ಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8 ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೂ ಉಚಿತ ಾಗಿಯೂ
ತೋರಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆತನು ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. 10 ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ
ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

11 ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾವು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದಲೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದ್ದನು.
ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರ ಮತು್ತ ಇಷ್ಟಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾತನು ದೇವರೇ.
12 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಾವೇ ದಲಿಗರು. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 13 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾವುಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು

ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಜನರಿಗೆಇದುಸಂಪೂಣರ್ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರಮಹಿಮೆಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಲ್ಲದರಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
15-16 ಆದ ಾರಣವೇ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

* 1:1: ಎಫೆಸ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಇಲ್ಲ.
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ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ಮಹಿ ಾ ಸ್ವರೂಪ ಾದ
ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿವೇಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾವು ಎಂಥ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ
ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ಎಷು್ಟ ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 19 ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂಥ ನಮಗೆ
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಎಷು್ಟ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲು ದೇವರು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಅದೇ. 20 ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 21 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಾವುದೇ

ಹೆಸರುಳ್ಳವರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸಿದನು. ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
23ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.

2
ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ

1 ದಲು ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಮತು್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವು. 2 ೌದು, ದಲು ನೀವು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಾಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ

ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈಗ
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದೇ ಆತ್ಮ. 3 ದಲು ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಶರೀರ ಾವದ ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸು್ಸಗಳು
ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡಿದೆವು. ಾವು ದುಷ್ಟಜನ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವಿತದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವು
ಆಗಲೇ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ. ನಮಗೂ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 5 ಾವು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಬದುಕಿಸಿದನು. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ ಾಗಿ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾತಿಶಯ ಾದ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಕರುಣೆಯಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರ. 9 ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ಾವು ದೇವರ ನಿ ಾರ್ಣ. ಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಲೇ ೕಜನೆ ಾಡಿದನು. ಾವು ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.
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ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸ ಾನತ್ವ
11 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ “ಸುನ್ನತಿಯವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. (ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯು ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) 12ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವುಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆನಿರೀ ಯಿರಲಿಲ್ಲಮತು್ತ ನೀವುದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ೌದು, ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆಈಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾದಿರಿ.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ
ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು
ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ತನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೆ್ವೕಷವೆಂಬ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 15ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಅನೇಕ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16ಈ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ

ಇದ್ದ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ ದೇಹ ಾದ
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಯಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಾ್ರಣಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಈ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದನು. 17 ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದು ಸ ಾ ಾನದ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
18 ೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾದ ನೀವು ಈಗ ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
20ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದನೀವುದೇವರಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅ ಸ್ತಲರೂಪ್ರ ಾದಿಗಳೂಎಂಬಅಸಿ್ತ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇ ಾಲಯವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 22 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ (ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ) ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು

ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಸಿಸತಕ್ಕ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

3
ಅನ್ಯಜನರಿ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆ ಾಳು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
2ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾದ
ೕಜನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತೋರಿಸಿದನು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ

ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಹಿಂದಿನ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಇದು ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯ:
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಾಧ್ಯರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
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7 ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೃ ಾವರದಿಂದ ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸೇವಕ ಾದೆನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ನನಗೆ ಆ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ದೇವಜನರಲಿ್ಲ
ಾನೇ ಅತ್ಯಲ್ಪನು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9 ರಹಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ೕಜನೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 10 ತನ್ನ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾನವು ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 11 ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. 12 ಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಲು
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿ ಾಶ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿ
14 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವುಆತನಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 16ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 17 ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಬೇಕೆಂದುಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನೀವು ಮತು್ತ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಉದ್ದಗಲಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆಳ ಎತ್ತರಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಶಕ್ತ ಾಗಲೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
20 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾವು ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೇವರು ಾಡಬಲ್ಲನು. 21 ಆತನಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

4
ದೇಹದ ಐಕ್ಯತೆ

1 ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕರಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
2 ಾ ಾಗಲೂ ದೀನತೆಯಿಂದ, ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ನೀವು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ
ಒಂ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಒಂ ಾಗಿಸಲಿ. 4 ದೇಹವು ಒಂದೇ ಮತು್ತ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 5 ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು, ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ. 6ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಸವರ್ ಾ್ಯಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿವರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 8ಆದ ಾರಣವೇಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಈರೀತಿಬರೆದಿದೆ:
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“ಆತನು ಆ ಾಶದಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಜನರಿಗೆ ಾನಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.” ಕೀತರ್ನೆ.
68:18

9 “ಆತನು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು” ಎಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದು,
10 ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಾಶದ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋದನು
ಎಂದಥರ್. ಸಮಸ್ತದಲಿ್ಲ ಾನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 11 ಆತನು ಕೆಲವರನು್ನ
ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ಸಭೆಯ
ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
13 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ
ಐಕ್ಯ ಾಗುವತನಕ ಈ ಸೇವೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವತನಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

14 ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರ ಾರದು. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ಚಲಿಸುವ
ಹಡಗಿನಂತೆ ಚಂಚಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವ ಾವುದೇ
ಹೊಸ ಉಪದೇಶದಿಂ ಾಗಲಿ ಾವು ಚಂಚಲ ಾಗ ಾರದು. ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಾ ಾ ಬಗೆಯ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
15 ಾ ಾದರೊ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನಂ ಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಾವು ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಇಡೀ ದೇಹವು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳೂ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವು ಬೆಳೆದು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇ ಾದ ರೀತಿ
17 ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಂತೆ

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸದಿರಿ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 18 ಅವರು ಅಥರ್
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡದ ಾರಣಅವರಿಗೆಏನೂಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದದೇವರು ಕೊಡುವ

ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತರೆ; ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಲು ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. 20ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದು್ದ ಅವುಗಳನ್ನಲ್ಲ. 21ನೀವು ಆತನ

ವಿಷಯ ಾಗಿಕೇಳಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವುಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದಸತ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ.
ೌದು, ಸತ್ಯವುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ. 22 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಅಂದರೆನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಜನರು ಾವು ಾಡ
ಬಯಸುವದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದವಂಚಿತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಆಹಳೆಯಸ್ವ ಾವವುದಿನದಿಂದದಿನಕೆ್ಕಮತ್ತಷು್ಟ
ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 23 ಆದರೆ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊಸಬ ಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ
ರೀತಿಯನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. 24 ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಾದ
ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿ
ಮತು್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡಿ.✡ 27 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ.
28 ಕಳ್ಳನು ಕದಿಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಲಿ; ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಆಗ ಬಡವರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

✡ 4:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 4:4.
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29 ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಾರದಿರಲಿ. ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಾಡುವಂಥ ಾಲೋಚಿತ ಾದ
ಾತು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಆಡಿರಿ. 30 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು

ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ ದೇವರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
31ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ, ಕಲಹ,ದೂಷಣೆಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲವಿಧ ಾದದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರ ಾಡಿರಿ. 32 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕಿರಿ

1ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಾಳಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಪರಿಮಳದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿರಕೂಡದು. ಾವ ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ
ಾ್ವಥರ್ತೆ ಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.

4ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳು ಇರಕೂಡದು. ನೀವು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ ಾಡಕೂಡದು
ಮತು್ತ ಹೊಲ ಾದ ಾಸ್ಯನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದು. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5 ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಾ್ವಥಿರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. ಾ್ವಥರ್ತೆಯು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.

6ಅಸತ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಪಡಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವುಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 7ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಡಿ. 8 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 9 ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. 11 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಾಡುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.
12 ಆ ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
13 ಆದರೆ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ತ ಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಾವು ತೋರಿಸು ಾಗ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಾಯರ್ಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 14ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದೆ್ದೕ ಬೆಳಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಬರೆದದೆ:

“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದೆ್ದೕಳು,

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು.”

15ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಂತೆ
ಜೀವಿಸದೆ ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. 16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿರದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿ,
ಅದು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಿ. 19 ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ
ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
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ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡಿರಿ. 20ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು

21 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.

22ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವುಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೂಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 23ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸಭೆಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿರುವಂತೆ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಆ ದೇಹದ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

25 ಪುರುಷರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.
26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಜಲ ಾ್ನನವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 27 ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆ ೕ ಎಂಬಂತಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ತನಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸಭೆಯು
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವುದೇ
ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29 ಏಕೆಂದರೆ
ಾವನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ೕಷಿಸಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಆತನ
ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 31 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವರು.”✡ 32 ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ರಹಸ್ಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವು ಬಹು
ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದರಬೇಕು.

6
ಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು

1 ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅದು
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. 2 ದೇ ಾ ಯು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು.”✡ ಈ ದಲನೆಯಆ ಯು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 3ಆ ಾ ಾ್ದನವು ಇಂತಿದೆ:

“ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದುಮತು್ತ ನೀವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”✡
4 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಾಲಶಿ ಯಿಂದಲೂ

ಬೆಳೆಸಿರಿ.
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯಜ ಾನರು

5ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದಯಜ ಾನರಿಗೆ ಭಯದಿಂದಲೂ ೌರವದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 6 ಅವರ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದೆ ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಬೇಕು. 7 ನೀವು ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಿರಿ.
ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ ಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವರಂತೆ
✡ 5:31: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24. ✡ 6:2: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16. ✡ 6:3:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:12; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:16.
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ಾಡಿರಿ. 8 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನು ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಾನು
ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
9ಯಜ ಾನರೇ,ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಿ. ಅವರಿಗೆಹೆದರಿಕೆ ಾಗುವಂಥ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾಗಿರು ಾತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ

10 ಕಡೇ ಾತೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲ ಾಗಿರಿ. 11 ದೇವರ
ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಸೈ ಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು
ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 12 ನಮ್ಮ ಹೋ ಾಟವು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಾವು ಅಂಧ ಾರದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 13ಆದ ಾರಣವೇನೀವುದೇವರಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂಹೋ ಾಟವುಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಮುಗಿ ಾದಮೇಲೆಯೂ
ದೃಢ ಾಗಿನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರಕವಚವನು್ನ ಎದೆಗೆ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು 15 ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯೆಂಬ ಾದರ ಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬಗು ಾಣಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೆಡುಕನಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವ ಾ್ನಗಿ
ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

19 ಅಲ್ಲದೆ ನನ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಸು ಾತೆರ್ಯ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ
ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
20 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾವ ರೀತಿ ಾ ಾಡಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಾ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ವಂದನೆಗಳು

21 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ತುಖಿಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.
ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಏನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22 ನಮ್ಮ
ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವನು.

23 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ. 24ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾದ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿರಲಿ.
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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಸ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ ಾವು
ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

2ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರಿಂದಲೂಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂನಿಮಗೆಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ೌಲನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನನ್ನ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಲು ಾರ ಾದ
ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 6 ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದ ಾರಣ ನೀವು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸು ಾಗಲೂ ನಿರೂಪಿಸು ಾಗಲೂ ನೀವು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಬಹು
ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ತೋರಿಬಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಾನವಂತರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ
ಆಗಬೇಕು. 10 ಒಳಿತುಕೆಡಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವ ಾಗಬೇಕು; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂಥವ ಾಗಬೇಕು.

ೌಲನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲು

ಸ ಾಯಕ ಾದವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಏಕೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಾವಲು ಾರರಿಗೂ ಅರಮನೆಯ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.
14 ಾನಿನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ ವೈಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಇವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೇಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 17 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ತ ಾ್ಪಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ
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ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಪೇ . 18 ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡಿದರೂ
ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗದು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾನು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇನು್ನ

ಮುಂದೆಯೂಉ ಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ನನಗೆಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದನನ್ನಈಕಷ್ಟವುನನಗೆರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಉಂಟು ಾಡುವುದೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ಾನು ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿ, ಸತ್ತರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ ನಿರೀ . 21 ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ,
ಾಯುವುದೆಂದರೆ ಾಭವೇ. 22 ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದರೆ ಫಲಫಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ನನಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾಯಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಬದುಕಬೇಕೇ? ಏನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 23 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನೊಂದಿಗಿರಲು

ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಾದದು್ದ. 24 ಆದರೆ ಾನಿಲಿ್ಲ ಇಹಲೋಕದ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವುದು
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿರಲು ಆನಂದ ಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ
26 ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.
27ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ,

ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದೂ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಾಶಕೂ್ಕ ಇವುಗಳು ದೇವರಿಂ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣಗ ಾಗಿವೆ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದು್ದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 30 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಲೂ ನನಗಿರುವ ಹೋ ಾಟದ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿಯಹೋ ಾಟವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

2
ಐಕ್ಯಮತದಿಂದಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ ಾಂಬರಿಸಿರಿ

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂ ಾದ ಉತೆ್ತೕಜನ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಪೆ್ರೕರಣೆ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, ಾರುಣ್ಯ
ದ ಾರಸಗಳು ಇವೆ ೕ? 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವುಗಳು ಇರುವು ಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಆಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪಿ್ರೕತಿ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 3 ನೀವು ಾವುದನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾಗ, ಾ್ವಥರ್ ಾಗಲಿ ಅಹಂ ಾರ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ದೀನ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇತರರ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಿರಿ.
ನಿ ಾ್ವಥರ್ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ

5 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.

6ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ.

7ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಆತನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
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ಸೇವಕನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾನವ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬಂದನು.
8ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ

ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನೂ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

9ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕೕರಿಸಿ
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11 “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ಹೇಳುವರು.
ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮಹಿಮೆಉಂಟಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಜನ ಾಗಿರಿ

12ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂನನ್ನ ಾತಿನಂತೆನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗ ಾನು ದೂರವಿರು ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ೌದು, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇ ಯನು್ನ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
14 ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಗುಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ ವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಾಡಿರಿ. 15 ಆಗ

ಮುಗ್ಧರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ ಕಳಂಕರಹಿತ ಾದ ದೇವಮಕ್ಕ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ದುಷ್ಟಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ನೀವು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 16ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ಓಡಿ ಗೆದೆ್ದನು.

17 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯಜ್ಞದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಾನೇ ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ ನೀವು
ಸಹ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.
ತಿ ಥೆಮತು್ತ ಎಪ ್ರದೀತರ ಸುದಿ್ದ

19 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ೕಗ ೕವುವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನನಗೆ
್ರೕ ಾ್ಸಹ ಾಗಬಹುದು. 20 ಅವನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 21ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ

ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22ತಿ ಥೆಯನುಎಂಥವನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆ
ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. 23 ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿಚಾರಣೆಯಫಲಿ ಾಂಶವು ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
24ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

25ಎಪ ್ರದೀತನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸ ಾಯಬೇಕಿ ಾ್ದಗ, ನೀವು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಈಗ ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಾಗಿದೆ. 27 ಅವನು ಅ ಾರೋಗ ್ಯದಿಂದ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು; ಅವನನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಾನು ಬಹಳ ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 29 ಮ ಾ
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ಆನಂದದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ. ಎಪ ್ರದೀತನಂಥ ಜನರನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ. 30ಅವನು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದಅವನಿಗೆ ಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂಮುಖ್ಯ

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ. ಾನು ದಲು ಬರೆದದ್ದನೆ್ನೕ
ಮತೆ್ತ ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಬೇಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಂರ ಸುತ್ತದೆ.

2 ಕೇಡು ಾಡುವಂಥ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವರು ಾಯಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸುನ್ನತಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 3 ಾ ಾದರೋ
ನಿಜ ಾದ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮನಮೂಲಕಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.*
ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರಲು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾವು ಾಡಬಲ್ಲವುಗಳ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು ತನಗೆ ಆ ಾರವಿರುವು ಾಗಿ ಾವ ಾದರೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆ ಇಡಲು ನನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆ ಾರವಿದೆ. 5 ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವನು ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು. ಾನು ಇಬಿ್ರಯನು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯರು. ಾನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫರಿ ಾಯ ಾದೆನು; 6ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಭೆಯನು್ನ
(ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ) ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಾರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
7 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ

ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿವೆ. 8 ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆ. ಾನು ಾವುದನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲುಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರಲು
ಇದು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನೀತಿಯು,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ
ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
10 ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಆತನ
ಮರಣದಲಿ್ಲ ಆತನಂ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . 11 ಹೀ ಾದರೆ, ಾನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀ ನನಗಿದೆ.
ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ

12 ಈ ಾಗಲೇ ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾನು ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೇ . ಆದ ಾರಣವೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನವನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನಿನೂ್ನ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲವೆಂಬುದು

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ
ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನನಿ್ನಂ ಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಓಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಮೇಲೋಕದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ.
* 3:3: ಾ ಾದರೋ… ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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15 ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ೕಚಿಸಬೇಕು.
ನೀವುಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವನು.
16ಆದರೆ ಾವುಈ ಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆ ೕಣ.

17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ಾವು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಪ್ರ ಾರ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 18ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವೈರಿಗ
ಎಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19ಅವರ ನಡತೆಯು ಅವರನು್ನ ಾಶದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆ ಜನರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ,
ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ.
20 ಾ ಾದರೋ ಪರಲೋಕ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬರುವುದನು್ನ ಾವು
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. 21 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯ ಈ ಶರೀರವನು್ನ ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಹಿ ಾಶರೀರದಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

4
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು
ಹೆಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

2 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಯ ೕದ್ಯಳನೂ್ನ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ
ಮತು್ತ ಇತರ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸಕ್ತದಲಿ್ಲ* ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4 ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಆನಂದಪಡಿರಿ ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
5 ನಿಮ್ಮ ಮೃದುಸ್ವ ಾವವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ. ಪ್ರಭುವು ಬೇಗನೆ

ಬರು ಾ್ತನೆ. 6 ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ. ನೀವು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
7 ದೇವ ಾಂತಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಮನಸು್ಸಗಳನೂ್ನ ಾಯುವುದು. ದೇವರು
ಕೊಡುವ ಆ ಾಂತಿಯು ಾವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಷು್ಟ ಅಗಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಸತ್ಯ ಾದ, ಾನ್ಯ ಾದ, ಾ್ಯಯ ಾದ, ಶುದ್ಧ ಾದ, ಸುಂದರ ಾದ ಮತು್ತ
ೌರವಯುತ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. 9 ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ,
ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಗ, ಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ
ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೆ ೌಲನ ವಂದನೆ

10 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಅವ ಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರಲು

* 4:3: ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ದೇವಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರಪುಸ್ತಕ. ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 3:5; 21:27.
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ಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾವ ಸಮಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇರು ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ
ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾಗಲೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲು
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

14ಆದರೂ ಾನು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವುನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. 15ಇದಲ್ಲದೆ
ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದವರೇ, ಾನು ದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ,
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಂದೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 16 ಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಲ ಾರು ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 17 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮುಂದೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
18 ಎಪ ್ರದೀತನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇರಳ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳಭರಿತ ಾದ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 19 ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ
ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾಲಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

21ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆತಿಳಿಸಿ. ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವಸಹೋದರರುನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 22ಎ ಾ್ಲ ದೇವಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಸೀಸರನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

23ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ

ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನ ತೆಗೂಡಿ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರಕಲಿ.

3 ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೇ ದೇವರು. 4 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5-6 ನಿಮಗೆ ನಿರೀ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

ನೀವು ಕೇಳಿ ಾಗ ಈ ನಿರೀ ಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯ ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯುವೃದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆಮತು್ತ
ಆಶೀ ಾರ್ದಕರ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಎಪಫ್ರನಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

9ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತಿ್ಮಕ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು

ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಯಬೇಕೆಂತಲೂ
11 ಆತನ ಮಹಿ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

12 ಆಗ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ತನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಗ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ

ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ಮಗನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿ ಾರ
ನೀಡಿದನು. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಾಗ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ
15ದೇವರನು್ನ ನೋಡಲು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆಯೇಸುವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯೇಸು ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

16ಭೂಲೋಕಮತು್ತ ಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು,
ದೃಶ್ಯ ಮತು್ತ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವುಗಳು, ಆತಿ್ಮಕ ಶಕಿ್ತಗಳು,
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ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿವೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದರು.

ಸಮಸ್ತವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

17ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿದ್ದನು.
ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನೇ ಆ ಾರಭೂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇಹಕೆ್ಕ (ಸಭೆಯ) ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನು ಆತನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂಯೇಸುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಆತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ನೆಲಸಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ,
20ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ

ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

21ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವುದೇವರಿಂದಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ,ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 23 ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇದು
ಾಧ್ಯ. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಾರ ಾಗಿದೆ. ೌಲ ಾದ ಾನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವ ಸೇವಕ ಾದೆನು.
ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಾಯರ್

24 ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಾಧೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯೆಂಬ
ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಾನು
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆತನ ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಾನು ಸಭೆಗೆ
ಸೇವಕ ಾದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಈ ಾಯರ್ವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು. ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೇ
ಆ ಾಯರ್. 26 ಆದಿ ಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವೇ ಈ ಉಪದೇಶ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಾದರೋ ಈ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ.
27 ಮಹಿ ಾತಿಶಯ ಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಈ
ಮ ಾಸತ್ಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಆತನೇ ನಮಗಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿರೀ . 28 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್
ಆತಿ್ಮಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. 29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬಲವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತದೆ.

2
1ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು

ನನ್ನ ಅಪೇ ಇದಲ್ಲದೆ ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ
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ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿತ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವತಃ
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸವರ್ ಾನವುಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ನಿ ೕಪಗಳಂತಿವೆ.

4 ಾವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯೆನಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಲಿ್ಲ ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿ ್ಮಡನಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅರಿಯಲು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ

6 ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಜೀವವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು
ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.

8 ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಕರ ಾದ ಮತು್ತ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ತತ್ವ ಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ
ನಡೆಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ತತ್ವ ಾನಗಳು ಜನರಿಂದ ಬಂದುವೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲ್ಲ. ಅವು ಈ
ಲೋಕದ ಜನರ ನಿರಥರ್ಕ ತತ್ವಗಳು. 9ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. (ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ಸಹ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ.) 10 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ
ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

11 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಆ ಸುನ್ನತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಇದುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡುವ
ಸುನ್ನತಿ. 12 ನೀವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಳಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಮೂಲಕ ನೀವು ಆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದು್ದಬಂದಿರಿ.

13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪ ಸ್ವ ಾವದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಮುಕ್ತ ಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾದ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಲಿಖಿತಗೊಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದನು. 15 ದೇವರು ತನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದ ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಶಿಲುಬೆಯವಿಜ ೕತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಮೆರವಣಿಗೆ
ಾಡಿದನು.
ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ

16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಗಳ (ಹಬ್ಬಗಳು,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು) ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 17 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದವುಗಳ
ಾಯೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ನಿಜರೂಪವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. 18 ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರ
ಪೂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ಾವು
ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. “ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ.

ಅವರ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ. 19 ಆ
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶಿರಸಿ್ಸನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹವು ಆತನನೆ್ನೕ
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ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ
ಪರಸ್ಪರ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಬಲಗೊಂಡು ಒಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ,
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ದೇಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

20 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತು್ತ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಏಕೆ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾತಿನ ಅಥರ್: 21 “ಇದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ”, “ಅದರ ರುಚಿ
ನೋಡಬೇಡ”, “ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 22 ಾ್ರಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ
ಕುರಿ ಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಜನರ ಆ ಮತು್ತ ಜನರ
ಉಪದೇಶಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರವಲ್ಲ. 23ಈ ನಿಯಮಗಳು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸಲುಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ಅವುಗಳು
ಕೇವಲ ಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ಾದ ಧಮರ್ದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಇಚಿ್ಛಸುವ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆ ಅವು ಜನರಿಗೆ ಾವ ಸ ಾಯವನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

3
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಜೀವನ

1 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. 3ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ
ಸ್ವ ಾವ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ, ಆತನು
ಮರಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನೀವೂಆತನ ಪ್ರ ಾವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ, ದು ಾಚಾರ, ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ದು ಾಶೆ ಮತು್ತ
ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಾ್ವಥರ್ವು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ. 6 ಇವು
ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 7ಪೂವರ್ ಾಲದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವನದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ಾಡಿರುವಿರಿ.
8ಈಗ ಾದರೋ ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ,ಮತ್ಸರ,ಚುಚು್ಚ ಾತುಮತು್ತ ದು ಾರ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ

ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. 9 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಾಪಪೂರಿತ
ಜೀವನವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದಲಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ನೂತನ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 11ಈ
ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಮತು್ತ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಜನರಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿಪರದೇಶದವರಅಥ ಾಅ ಾಗರೀಕರಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಗು ಾಮರಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದಜನರಮಧ್ಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವಭೇದವೂಇಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
12 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಾ್ನಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, ದೀನತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ಾಂತಿ, ಸಹನೆ
ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ
ಹೇಳುವಂಥ ದೂರುಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ
ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಮ್ಮನೆ್ನಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರಿಸುವುದು. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀಡುವ ಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಾ ಾಗಲು ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿರಿ.
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16 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿ ನೆಲಸಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಗಿದು್ದ ಾಡುಗಳನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ, ಸಂಗೀತಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 17ನೀವು
ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಏನು ಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ. ನೀವುಏನು ಾಡಿದರೂಯೇಸುವಿನಮೂಲಕತಂದೆ ಾದದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ

18 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ೕಗ ್ಯ
ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ.
19ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,ಅವರೊಡನೆ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಿ.
20ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ

ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
21ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ಕುಂದಿಹೋಗುವರು.
22ಸೇವಕರೇ,ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂನಿಮ್ಮಯಜ ಾನರಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅವರಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ

ಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 23 ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿರಿ. ಾವುದೇ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡದೆಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ.
24ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 25ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.

4
1ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಾಡಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬಯಜ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು

2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಡಿರಿ, ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ, ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 3ನಮ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಾದ
ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿರುವ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಾವು ಬೋಧಿಸ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರಿಂದಲೇ
ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 4ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಸರಳ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
5 ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸು ಾಗ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರಿ. 6 ನೀವು ಾತ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
ಾತ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.
ೌಲನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತ ಸುದಿ್ಧ

7 ತುಖಿಕನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಡನೆ ಅವನೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ ಾಸನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವು ಹೇಗಿರುವೆವು ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಾನು ಅವನನು್ನ ಒನೇಸಿಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9ಒನೇಸಿಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ನಿಮ್ಮಊರಿನವನೇ. ಇಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
10 ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನನೊ್ನಡನೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಾನರ್ಬನಿಗೆ

ಸೋದರ ಾಂಧ್ಯವ್ಯವುಳ್ಳ ಾಕರ್ನೂ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ( ಾಕರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು
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ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿರಿ.)
11ಯೇಸುವು (ಯುಸ್ತನೆಂದೂಅವನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಸಹವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇವರು ಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನ ತೆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಇವರೇ ನನಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

12 ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನು. ಅವನು
ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ದೃಢ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ, ಲ ದಿಕೀಯ ಮತು್ತ ಹಿರೆ ಾ
ಲಿಯದಜನರಿಗೋಸ ್ಕರಬಹಳಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದನೆಂಬುದುನನಗೆತಿಳಿದಿದೆ. 14ದೇಮನು

ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ವೈದ್ಯ ಲೂಕನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನುಂಫಳಿಗೂ

ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ
ನಂತರ ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಓದಲು ಕೊಡಿರಿ. ಾನು ಲ ದಿಕೀಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ
ಪತ್ರವನು್ನ ನೀವೂ ಓದಿರಿ. 17 ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

18 ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ೌಲನೆಂಬ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ
ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಜೀವನಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
2 ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೀವು ದೃಢ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾವು ಆತನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

4 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 5 ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಡನೆ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕೇವಲ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ಅದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಿಶಿ್ಚತ
ಾನದೊಡನೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆವು. 6 ನೀವು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ; ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ; ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ನೀವು ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂತಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು.

7ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀವು ಾದರಿ ಾದಿರಿ. 8 ಪ್ರಭುವಿನ
ಉಪದೇಶವು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಚಾರ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ
ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ಾಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ದೇವಕು ಾರನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದಿರಿ. ದೇವರೇ ಆ
ಕು ಾರನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆತನೇ ಯೇಸು. ಮುಂದೆ ಬರುವ
ದೇವರ ಕೋಪದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

2
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಯರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ,
ಅನೇಕ ಜನರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಲು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 3ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ತಪೂ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ಾವು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾತ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.
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5ನಿಮ್ಮಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿನಿಮ್ಮನು್ನಮರುಳು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವೆಂದೂಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ವನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಶ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಜನರಿಂದ
ಬರುವ ಾನಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಇತರ ಜನರಿಂ ಾಗಲಿ ಾವೆಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಡಗಿ ಾ್ದಗ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಬಳಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಬಹಳ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು. 8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆವು.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿ ್ಮಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು. 9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ
ಾಪರ್ಣ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಾಗಿಸಿದೆವು.

10 ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವಿ ಾ್ದಗ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು. ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿದೆ. 11 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೊಡನೆಯೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 12ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆವುಮತು್ತ ಸಂತೈಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆಗೂ ಕರೆದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆವು.

13 ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಂತೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರೇ
ಹೊರತು ಾನವನ ಾಕ್ಯಗಳೆಂದಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶವು
ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುತ್ತದೆ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಅವರು
ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತರ ಜನರಿಂದ
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ (ಜುದೇಯ) ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವ ಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16 ೌದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾವು ಉಪದೇಶಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಕೊನೆಗೆ, ದೇವರ ಕೋಪವುಅವರಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ೌಲನ ಆಸೆ

17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ( ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇನೂ್ನ ಇವೆ.) ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ
ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟೆ್ಟವು. 18 ೌದು, ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. ೌಲ ಾದ ಾನು,
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೈ ಾನನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಾವುಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ನಿರೀ , ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ
ಕಿರೀಟ ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮತು್ತ ೌರವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3
1 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಯಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ.

2 ಆದುದರಿಂದ ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು. ತಿ ಥೆಯನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಅವನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನ ್ಮಡನೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಮಗೀಗ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು
ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ಇಂ ಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ.
4 ಾವು ನಿ ್ಮಡನಿ ಾ್ದಗ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.
ಾವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಜನರನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿತು್ತ.
ಒಂದುವೇಳೆ, ಾಗೇ ಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

6ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಬಗೆ್ಗ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೆಂತಲೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದಿ್ದೕರೆಂತಲೂ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾವೂನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅ ಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. 7ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡೆವು. ನಮಗೆಬಹಳತೊಂದರೆಯಿದ್ದರೂಹಿಂಸೆಯಿದ್ದರೂ
ಆದರಣೆ ಾಯಿತು. 8 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತಿರುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹಷಿರ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗಿರುವ ಆನಂದಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾದೀತು? 10 ಹಗಲಿರುಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
11 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೂ

ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿಗೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ಾವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
13 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವು ತನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಜನರೊಂದಿಗೆಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗನೀವುತಂದೆ ಾದದೇವರಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೂತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿರುವಿರಿ.

4
ದೇವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲುಹೇಗೆಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆಕಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವುಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ
ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 2ನೀವು ಾವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ೕ
ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. 3 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ . ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ,
ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.* 5 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 6ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

* 4:4: ಅಥ ಾ “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಮತು್ತ ೌರ ಾನಿ್ವತ ಾದರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಗೊತಿ್ತದೆ.”
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8 ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು
ಾನವನಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನೀಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
9 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ

ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವ ಾರದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ಈ ಾಗಲೇ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲ್ಲದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವತದ ರೀತಿಯನು್ನ
ಕಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಬರುವಿಕೆ

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸತು್ತಹೋದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಪೇ . ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 14 ಯೇಸು
ಸತು್ತಹೋದನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ
ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ಸತು್ತಹೋದವರನು್ನ ದೇವರು ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
15 ಈಗ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ವಂತ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ. ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ

ಬಂ ಾಗ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಾವು ಪ್ರಭುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆದರೂ ಸತು್ತಹೋದ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಾವು ಮುಂದಿನವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಪ್ರಭುವು ಾನೇ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವನು. ಆಗ ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತನು ದೇವರ ತುತೂರಿ ಧ ್ವನಿ ಡನೆ
ಆ ಾ ೕಷ ಾಡುವನು. ಕೂಡಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ತವರು ದಲು ಎದು್ದಬರುವರು. 17ಅನಂತರ,
ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡುವೆವು. ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಾವುಮೇಘಗಳನಡುವೆಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗೆ ಾವು ಾ ಾಗಲೂಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಇರುವೆವು. 18ಆದ ಾರಣಈ ಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ.

5
ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಈಗ ಾವು ಾಲಮತು್ತ ದಿನಗಳಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆಬರೆಯುವಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
2 ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನವು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 3 “ನಮಗೆ ಾಂತಿಯಿದೆ. ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳು ಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿ ಾಶವು ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ( ಾಪದಲಿ್ಲ) ಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ದಿನವು
ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತು್ತ ಹಗಲಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು. ಾವು ಾತಿ್ರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಾವು
ಇತರ ಜನರಂತಿರ ಾರದು. ಾವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದು್ದ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 7 ನಿದೆ್ದ ಾಡುವ ಜನರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತರೆ. ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರುವವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರು ಾ್ತರೆ. 8ಆದರೆ ಾವು ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಯನಿರೀ ಯು ನಮಗೆ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರಬೇಕು.

9 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಲೆಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಾವು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ಾವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ ಇಲ್ಲವೆ
ಸತಿ್ತರುತೆ್ತೕ ೕ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 11ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಈಗ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳುಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು

12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವವರನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ೌರವಿಸಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಾಡದೆ

ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ; ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ; ಎಲ್ಲರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ; 15 ಾರೂ

ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

16 ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. 17ಎಡೆಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 18ದೇವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ.

19 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ. 20 ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೀನೈಸಬೇಡಿ. 21 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.

23 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಾ್ರಣಗಳು
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯು ಾತನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.
25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 26 ಸಹೋದರ

ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. 27 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
28ಪ್ರಭುಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ.
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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ
ಸಭೆಗೆ ೌಲನು, ಸಿ ಾ್ವನನು ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.
3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮತು್ತ

ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ. 4 ದೇವರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಸಹನೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತು ೌಲನ ವಿವರಣೆ

5 ದೇವರು ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇ . ನೀವು ಹಿಂಸೆಪಡುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ.
6 ದೇವರು ೕಗ ್ಯ ಾದುದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೊಂದರೆ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 7 ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಮಗೂ
ಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವನು. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾದ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಈ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 8 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಗ ಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 9 ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು. ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗಿರಲು
ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೂರವಿರಿಸು ಾ್ತನೆ.
10 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನಗೆ ದೊರೆಯ ಬೇ ಾದ
ವೈಭವವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗುವರು. ಾವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಆ
ಸಮೂಹದಲಿ್ಲರುವಿರಿ.

11 ಆದ ಾರಣವೇ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನೋ, ಆ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿ ಾ್ಕಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ತನವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12 ನಮ್ಮ

ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಲೆಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

2
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಾಲವನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾತ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನವು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು
ಎಂದು ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥ ಾ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
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ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಉಪದೇಶದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಗೆ ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಾವ ಾದರೂ ಸುಳು್ಳಪತ್ರವನೆ್ನೕ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವ
ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 3 ಾರೂ ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡದಿರಿ.
ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದ ಹೊರತು, ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ದೇವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಏನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ, ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ವಿರೋಧಿಸಿ,ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

5ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ?
6 ಈಗ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಾವುದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು
ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲೆಂದೇ ಅವನನು್ನ ಈಗ ತಡೆಹಿಡಿಯ ಾಗಿದೆ. 7 ರಹಸ್ಯ ಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಈ ಾಗಲೇ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆಆ ರಹಸ್ಯ ಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ
ಒ ಾ್ಬತನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನುತೆಗೆದುಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ 8ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಾಶಪಡಿಸುವನು.
9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಸೈ ಾನನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ
ೕಸದ ಪ ಾಡಗಳನು್ನ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 10 ಸತ್ಯವನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು, ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ತಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು. (ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.) 11ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ, ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು, ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಂದನು್ನ
ದೇವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಸತ್ಯವನು್ನ ನಂಬದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು.

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ
13ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಪ್ರಭುವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ಾವು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 15 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಾವು ಾತಿನ
ಮೂಲಕಮತು್ತ ಪತ್ರಗಳಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ.

16-17ನೀವುಹೇಳುವಒಳೆ್ಳಯಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ಾಡುವಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆಬಲವನೂ್ನ
ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನುಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆದಯ ಾಲಿಸಲಿಎಂದು
ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

3
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

1ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನಉಪದೇಶವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ
ಹಬ್ಬಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇತರ ಜನರು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ.
2ಕೆಟ್ಟವ ಾದಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಾದಜನರ ಕೈಯಿಂದನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವಂತೆದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. (ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.)

3 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು ಮತು್ತ ಕೆಡುಕನಿಂದ
(ಸೈ ಾನನಿಂದ) ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು. 4 ಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ
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ಭರವಸೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವಿರೆಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. 5 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕಡೆಗೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಳೆ್ಮಯ ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಪ್ರಭುವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ದುಡಿಯಲಿ

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಾಡದ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; 8ಹಣ ಕೊಡದೆ ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂಊಟ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳುಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆವು.

9 “ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ೕಷಣೆಗೆ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾವೇ ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾವು ಾದರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು.
10 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದಗ, “ಕೆಲಸ ಾಡದವನು ಊಟವನೂ್ನ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆವು.

11ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ ಇತರರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾವುನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಅವರಿಗೆಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರೇದುಡಿದು
ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
13ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

14ಈಪತ್ರದಮೂಲಕನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿರುವ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವ ಾದರೂವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ,ಅವನು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನ ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ

ಆಗಬಹುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಎಣಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳಿರಿ.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

16 ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
17 ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ

ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.
18ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.



1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 1:1 1851 1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 1:15

ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ದೇವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು
ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು.

2ನೀನು ನಂಬಿಕೆಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಲಿ.
ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

3 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ, ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ ಇರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
4ಕಲ್ಪ ಾಕಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಗಮನಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆಆ ಾಪಿಸು. ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಾದವಿ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವರ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಈ ಆ ಯ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಶುದ್ಧಹೃದಯ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಮತು್ತ ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.

6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿತಪಿ್ಪ ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 7 ಾವು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇ . ಆದರೆ ಾವು ಏನು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

8 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಜನರಿಗಷೆ್ಟೕ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆಮತು್ತ
ಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅಧಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರಿಗೆ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, 10ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಗು ಾಮರನು್ನ ಾ ಾಟ
ಾಡುವವರಿಗೆ, ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರುವ ಜನರಿಗೆ, ದೇವರ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಾಡುವವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸ ಾಗಿದೆ. 11 ಈ ಉಪದೇಶವು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಈಮಹಿಮೆಯಸು ಾತೆರ್ಯು ಬಂದಿತು.
ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

12 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 13 ದಲು, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ್ದನು.
ಆತನಿಗೆ ನೋ ಾಗುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಾನೇನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ನಂಬದಿರು ಾಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. 14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಗಳು ಆ ಕೃಪೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದವು.
15 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಾಪಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
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ಆ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಮುಖ್ಯನು. 16ಆದರೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಮಿತ ಾದ
ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಾಪಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿದನು. ನಿತ್ಯಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವ
ಜನರಿಗೆ ಾನು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 17 ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವ
ಅರಸನಿಗೆ ೌರವವೂಮಹಿಮೆಯೂಇರಲಿ. ಆತನಿಗೆಲಯವೆಂಬುದೇಇಲ್ಲ. ಆತನುಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿರುವನು.
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾದ ಆತನಿಗೆ ೌರವವೂಮಹಿಮೆಯೂಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

18 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಲು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸ ಾದಪ್ರ ಾದನೆಗಳಿಗೆಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯದಿವ್ಯ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡು.
19 ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಚಲ ಾಗಿರಲಿ, ನಿನಗೆ ೕಗ ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೀಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಯಿತು. 20 ಹುಮೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು
ಾಗೆ ಾಡಿದರು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಕೂಡದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಅವರನು್ನ
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.

2
ಾ್ರಥರ್ನೆಮತು್ತ ಸ ಾಕೂಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

1 ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ವಿ ಾಪಿಸಿರಿ,ಅವರಅಗತ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿರಿಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ಸ ಾ ಾನಗಳು ನೆಲಸಿ ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ೌರವದಿಂದಲೂ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಅರಸರಿ ಾಗಿಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 3 ಇದು
ಒಳೆ್ಳಯದೂಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವೂಆಗಿದೆ.

4 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ರ ಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
5ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಆತನು. 6 ಯೇಸುವು ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ದೇವರ ಅಪೇ ಗೆ ಯೇಸುವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಿದನು. 7 ಆದ
ಾರಣವೇ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. (ಇದು ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.) ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು

8 ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪುರುಷರು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವವರೂ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವರೂ
ಆಗಿರ ಾರದು.

9 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ಉಡುಪುಗಳು ಅವರು ಾನಸೆ್ಥಯರು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಲಂ ಾರಿಕ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.
10 ಆದರೆ ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
12ಅವರುಪುರುಷರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಅವರಮೇಲೆಅಧಿ ಾರಚ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು
ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 ಏಕೆಂದರೆ ದಲು ನಿಮಿರ್ತ ಾದವನು ಆ ಾಮ.
ಅನಂತರ ನಿಮಿರ್ತ ಾದದು್ದ ಹವ್ವಳು. 14ಅಲ್ಲದೆ ಸೈ ಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಆ ಾಮನಲ್ಲ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
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ವಂಚನೆಗೆಬಲಿ ಾಗಿ ಾಪಿ ಾದಳು. 15ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ,ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ,ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು.

3
ಸ ಾ ಾಯಕರು

1 ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಅವನು ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನು ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ
ಾನಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು; ಜನರ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು; ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು; 3 ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ
ಆಸ್ತಕ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನು ಾತಿ್ವಕನೂ ಾಂತನೂ ಆಗಿರಬೇಕು;
ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರ ಾರದು. 4 ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ೌರವವನು್ನ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ
ಅಥರ್. 5 (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಳಲು ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಪ ಾಮರಿಸಲು
ಸಮಥರ್ನಲ್ಲ.)

6ಅವನು ಹೊಸವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಹೊಸವಿ ಾ್ವಸಿಯನು್ನ ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ,ಅವನು
ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗುವನು. ಸೈ ಾನನು ತನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿ ಗೆ ಒಳ ಾದಂತೆ ಇವನೂ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
7 ಸ ಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಜನರ ೌರವಕೆ್ಕ ಸಹ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಇತರರ ಟೀಕೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು
8ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕ ಾದವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇತರರಿಂದ ೌರವ

ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಮದ್ಯ ಾನದಲಿ್ಲ
ಆಸ್ತಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ ಾಗಲೂ ಇತರರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; 9 ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಅವರನು್ನ ನೀನು ದಲು ಪರೀ ಸು. ಅವರು
ಕಳಂಕರಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.

11 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಜನರ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ಇತರ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಂಥವ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

12 ಸ ಾಸೇವಕರು ಏಕ ಪತಿ್ನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರು ತಮಗೆ ೌರವಯುತ ಾದ
ಾ್ಥನವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ

14 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂಬಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಆದರೆಈಗ ಾನುಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಂತರ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾಡಲೇಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಮನೆಯು ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸಭೆ. ಅದು ಸತ್ಯದ

ಅಡಿ ಾಯವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದೆ. 16 ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವು
ಮಹೋನ್ನತ ಾದದು್ದ:

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾನವ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.
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ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆಲ್ಲ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ) ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸ ಾಯಿತು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸು ಾ್ಳಡುವ ದು ಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು; ದೆವ್ವಗಳ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. 2 ಆ ಬೋಧನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವ ಮತು್ತ ವಂಚಿಸುವ ಜನರ
ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸರಿತಪು ್ಪಗಳ ಭೇದವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬೂದಿ ಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವಿವೇಕವು ಾಶಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಜನರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ
ಕೆಲವು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು
ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ಆ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. 4 ಆತನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು.
5ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದಮತು್ತ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರು
6 ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. 7 ದೇವರ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಥೆಗಳನು್ನ ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆ ಕಥೆಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.
ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಬೋಧಿಸಿಕೊ. 8 ನೀನು ದೇಹವನು್ನ ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ನಿನಗೆ ಕೆಲವುರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು. ಆದರೆದೇವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಇಹಪರಗಳೆರಡರಲೂ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡುವುದು. 9 ಈ ಸಂಗತಿಯು ನಂಬತಕ್ಕದೂ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಿ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.

10 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯಿಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು
ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸು. 12 ನೀನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರು.

13 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. ಾನು
ಬರುವತನಕ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು. 14 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ವರವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು. ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆ ವರವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 15ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಡಿ ಾಗಿಡು. ಆಗ
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವುಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. 16ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ
ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನೀನು,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವೆ.
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5
1 ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಾ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿ

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ 2 ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಾಯಿಗಳಂತೆಯೂ ೌವನಸೆ್ಥಯರನು್ನ ಸಹೋದರಿಯರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸು. ಾ ಾಗಲೂ
ಅವರೊಡನೆ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊ.

ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು
3 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು. 4 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ, ಮ್ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ

ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ೌರವವನು್ನ
ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಜ್ಜಅಜಿ್ಜಯರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ
ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ. 5 ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಸ ಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೇವರಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವಳು. ಅವಳು ದೇವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡುವಳು. 6ಆದರೆ
ವಿಧವೆ ಾದವಳು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಕೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದರೂ
ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ಜನರು ನಿಂದೆನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆಗ
ಾರೂ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8 ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ

ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ತುಂ ಾ ಕೀ ಾದವನು.

9ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧವೆಯರು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು.
ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದವಳೆಂದೂ 10 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವಳೆಂದೂ
ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಕಿಸಲಹಿದವಳೂ, ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ
ಸತ್ಕರಿಸಿದವಳೂ, ದೇವಜನರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದವಳೂ, ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದವಳೂಮತು್ತ ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದವಳೂಆಗಿರಬೇಕು.
11 ಆದರೆ ಾ್ರಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾರದು. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೈಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ನಂತರ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಆಸಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 12 ಾವು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮೀರಿದವರೆಂಬ
ತೀಪುರ್ ಅವರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ; ಹರಟೆ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇತರರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕಿ ಾಲಹರಣ
ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಹೇಳ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 14ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಮತು್ತ ತಮ್ಮಮನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗಅವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಿಗೆ
ಾವ ಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಈ ಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾರಿಯನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ

ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
16 ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲಿ.

ಅವರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆಗ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

ಹಿರಿಯರಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೋಧನೆ
17 ಸಭೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯರು ೌರವಕೂ್ಕ ಸಂಬಳಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಸಂಗ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರು
ಉನ್ನತ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 18 ಏಕೆಂದರೆ “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ “ದುಡಿಯುವ ಆಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
✡ 5:18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4. ಲೂಕ 10:7.
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19 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಾವ ಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು
ಾ ಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. 20 ಾಪ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಗದರಿಸು. ಆಗ ಇತರರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

21ನೀನು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ,ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದೂತರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡಬೇಡ. ಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷ ಾತ ತೋರಬೇಡ.

22 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನು್ನ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ಇಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಹಿರಿಯನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಾಡು. ಇತರ ಜನರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರು.
23 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸಹ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀಣರ್ಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ

ಅವರ ಾಪಗಳೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರ ಾಪಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಮರೆ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6
ಗು ಾಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದಉಪದೇಶ

1 ಗು ಾಮರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರ ಹೆಸ ಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಯಜ ಾನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ ಯಜ ಾನರು ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ೌರವ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ದುಬೋರ್ಧನೆಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

3 ಕೆಲವು ಜನರು ಸುಳು್ಳಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬಉಪದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4ದುಬೋರ್ಧಕನು ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ
ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುತಕರ್ ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ, ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ದುಸ್ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಡುಕರಲಿ್ಲ
ಾದವಿ ಾದಗಳು ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ. ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಯು
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಾಗರ್ವೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ.

6 ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಶಿ್ರೕಮಂತನೇ
ಸರಿ. 7 ಾವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಾಯು ಾಗ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಬಟೆ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
9ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಬೇಕೆನು್ನವವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರುಉಲಿರ್ನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ ಅನೇಕ ಮೂಖರ್ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
ಅವು ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 10 ಹಣ ಾಸೆಯು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಮೂಲ ಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಹೆಚು್ಚ ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

* 6:2: ಅಥ ಾ “ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೇ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”



1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 6:11 1857 1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 6:21

ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
11 ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು.

ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಉತ್ತಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು; ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ,
ಾಳೆ್ಮ, ಾತಿ್ವಕತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರು. 12 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರುವುದು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡು. ಅದನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಅನೇಕ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ. 13 ಂತ್ಯ
ಪಿ ಾತನ ಮುಂದೆ ಾ ನೀಡಿದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ, ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತರು.
15 ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಆತನು ಾಗ ್ಯವಂತ ಾದ ಏ ಾಧಿಪತಿಯೂ
ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಾವಿಲ್ಲದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಉಜ್ವಲ
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಜನರು ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಇದುವರೆಗೆ
ಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ; ನೋಡಲು ಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ೌರವವೂ ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಸ ಾ ಾಲವಿರಲಿ.

ಆಮೆನ್.
17 ಇಹಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು.

ಗವರ್ಪಡದಂತೆಯೂ ಹಣವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಲೆ್ಲೕ ನಿರೀ ಯಿಡುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಹಣವು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ನಮಗೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಪರೋಪ ಾರದಲೂ್ಲ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲೂ್ಲ ಸಂತಸಪಡಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 19 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯನು್ನ
ಅವರು ಕೂಡಿಟು್ಟ ಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಧಿಯೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಭದ್ರ ಾದ
ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ತಿ ಥೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗಿರುವ ಸದೊ್ಬೕಧನೆಯನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು.
ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಜನರಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುವ
ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಾನವೆಂದು ಕರೆದರೂ ಅದು ನಿಜ ಾದ ಾನವಲ್ಲ.
21ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಾನ ಇದೆಯೆಂದುಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೂ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

2ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹ

3 ಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದು್ದ ಆತನಿಗೇ. ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವು
ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. 5 ನಿನ್ನ ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆ ವಿಧ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಲೋವಿಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಯೂನಿಕೆಯಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ನೀನು
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದು ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ. ಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲ ಾಗಿ ದಟ್ಟ ಾದ
ಬೆಂಕಿ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ವರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .
7 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಡಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲದಿಂದ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಮತು್ತ ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.

8ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸು. ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

9ಆತನುನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ,ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ಾವು ಾಡಿದಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೃಪೆಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇಈ ಕೃಪೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 10 ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ ಾಯಿತು. ಯೇಸು ಮರಣವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ
ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯಮೂಲಕ ತೋರಿದನು.

11 ಆ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಉಪದೇಶಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 12 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನೀಗ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವುದನು್ನ ಆ ದಿನವು ಬರುವತನಕ ಸಂರ ಸಲು ಆತನು
ಸಮಥರ್ನೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿ ಬಲೆ್ಲನು.

13 ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ನೀನು ಏನನು್ನ ಉಪದೇಶ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಬೋಧನೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತಗ ಾಗಿವೆ. 14 ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಂರ ಸು. ಆತನು ನ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
15 ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪುಗೇಲನೂ,

ಹೆ ರ್ಗೇನನೂನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 16ಪ್ರಭುವುಒನೇಸಿ ್ರೕರನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಲಿ
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ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂಅವನು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17ಅವನುರೋಮಿಗೆಬಂ ಾಗ,ಬಹಳಹುಡು ಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 18 ಆ ದಿನದಂದು ಒನೇಸಿ ೕರನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ
ಎಂದು ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ

1 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿ ಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿದವ ಾಗು. 2 ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ಅವರು
ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 3 ನಮಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಜ ಾದ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು. 4 ಸೈನಿಕನು
ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯವ ಾರದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವನು. 5 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇ ಾದರೆ, ಓಟ ಾರನು ಎ ಾ್ಲ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. 6 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಾಲು
ದೊರೆಯಬೇಕು. 7 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಆತನು ಾವೀದನ ವಂಶದವನು. ಯೇಸು ಸತ್ತನಂತರ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದ ಬಂದನು. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ ಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ
ಈ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಆ ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಾನು

ಈ ತೊಂದರೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರ ಾವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
11ಈಉಪದೇಶವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ:

ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು.
12 ಾವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
ಾವು ಆತನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆತನೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಇನೂ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗ ಾರನು.

ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನು
14ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು. ಪದಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದ ಾರಿಗೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾ ಾ್ವದವನು್ನ
ಕೇಳುವಜನರುಅದರಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 15ದೇವರದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡದಿರುವ ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗು,
ಅಂದರೆ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗು.

16 ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ನಿರಥರ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ
ರೀತಿಯ ಾತುಗಳು ಜನರನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೂರ ಾಡುತ್ತವೆ. 17ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳು
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಯಿಲೆಯಂತೆ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಹುಮೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಪಿಲೇತನು
ಅಂತಹ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 18ಅವರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
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ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಈ ಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಜನರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

19 ಆದರೆ ದೇವರ ಭದ್ರ ಾದ ಬು ಾದಿಯು ಬದ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತನ್ನವರು
ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ”✡ ಎಂತಲೂ “ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರೆಲ್ಲರೂ ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಆ ಬು ಾದಿಯಮೇಲೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ.
20 ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನಬೆಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರದಿಂದ, ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಹೀನ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಬಳಸ ಾಗುವುದು. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸ ಾಗು ಾ್ತನೆ;
ಯಜ ಾನನಿಗೆಉಪಯುಕ್ತ ಾಗು ಾ್ತನೆ; ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

22 ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿರು. ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ
ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದು್ದ ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು.
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. 23ಮೂಢತನದ ಮತು್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದ ಾದವಿ ಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಆ
ಾ ಾ್ವದಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 24 ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ಾ ಾ್ವದ
ಾಡಲೇ ಾರದು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ದಯೆತೋರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. 25 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಾತಿ್ವಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ

ಪರಿವತಿರ್ಸಬಲ್ಲನು. 26 ಸೈ ಾನನು ಆ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಂದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಸೈ ಾನನು ತಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿ
ಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಬಹುದು.

3
ಕೊನೆಯದಿನಗಳು

1 ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ! ಕಡೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಹಣ ಾಸೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಚಾಡಿಕೋರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 3 ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಕ್ಷಮಿಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮಗೇ
ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಕೋಪಿಷ್ಠ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಸಂಕುಚಿತ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 4ಕೊನೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರುಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;ದುಡುಕಿ
ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಜಂಬದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ವಿ ಾಸಪಿ್ರಯ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ; 5ಆ ಜನರು ಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಜೀವಿತವೇ
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಿ ಥೆಯನೇ,ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಾಪಿಷ್ಠ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನೇಕ ಾಪದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 8ಯನ್ನ ಮತು್ತ ಯಂಬ್ರರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ಅವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಜನರೂ ಅವರಂತೆಯೇ. ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ

ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ
✡ 2:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 16:5.
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ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 9ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಶ ಾ್ಸಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದು
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣುತ್ತದೆ. ಯನ್ನ,ಯಂಬ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆಗಳು

10ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ಾಳೆ್ಮ,
ಪಿ್ರೕತಿ, ಸೈರಣೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. 11ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಮತು್ತ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಿದನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವರು. 13ದುಷ್ಟರುಮತು್ತ ದುಬೋರ್ಧಕರು ಇತರರನು್ನ ವಂಚಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮನೂ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

14 ಆದರೆ ನೀನು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ಅವು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ
ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾನವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
16 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಖಂಡನೆಗೂ
ತಿದು್ದ ಾಟಿಗೂ ನೀತಿಬೋಧೆಗೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರೂ
ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರೂ ಆಗಬಲ್ಲರು.

4
1 ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾತನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ.

ಆತನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಾಲವು ಅನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅ ಾನುಕೂಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಜನರು
ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಡು.
3 ಜನರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಾಲವು ಬರಲಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವಂಥ

ಬೋಧಕರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನೀಡುವ ಬೋಧಕರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ ಸುಳು್ಳಕಥೆಗಳನು್ನ ಕೇಳ ಾರಂಭಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಆದರೆ
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂ ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರಚಾರ ಾಡು. ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು.

6 ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಾಲೆಯು ಈಗ
ನನಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವೇ ನನಗೆ ಅದನು್ನ ಆ ದಿನದಂದು
ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತನು
ಆ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ವೈಯಕಿ್ತಕ ಾತುಗಳು

9 ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. 10 ದೇಮನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಆದ ಾರಣವೇ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ತೀತನು
ದ ಾ್ಮತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 11ಲೂಕನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬರು ಾಗ ಾಕರ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲ್ಲನು. 12 ತುಖಿಕನನು್ನ
ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.



2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 4:13 1862 2 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ 4:22

13 ಾನು ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಪರ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾಗ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ, ಕುರಿಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದ
ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.

14 ಕಂಚು ಾರ ಾದ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಡಕುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಾಡಿದ
ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು. 15 ಅವನು ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಹೋ ಾಡಿದನು.

16 ದಲ ಸಲ ಾನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂ ಾಗ ನನಗೆ ಾರೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 17ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ
ಬಳಿಯೇಇದ್ದನು. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಭುವು
ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವುದು
ಪ್ರಭುವಿನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ (ಶತು್ರ) ಾಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. 18 ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ
ತೊಂದರೆ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು. ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

19 ಪಿ್ರಸ ್ಕಳಿಗೆ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಒನೇಸಿ ೕರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು. 20 ಎರಸ್ತನು
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದನು. ತೊ್ರಫಿಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇ ಾಯಿತು. 21ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ಯುಬೂಲ, ದೇಯ, ಲೀನ, ೌ್ಲದ್ಯ, ಇವರುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ

ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
22ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತೀತನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆ
ಸತ್ಯವು ತೋಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ. 2 ನಿತ್ಯಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ
ಾನಗಳುಉಂಟಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ದೇವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 3 ತಕ್ಕ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ನನಗೊಪಿ್ಪಸಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
4 ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ

ನಿಜ ಾದಮಗನಂತಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ತೀತನ ಾಯರ್

5 ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಆರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆನು.
6 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾಗುವವನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ
ಒಬ್ಬಳೇ ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರು ದುಷ್ಟರೆಂ ಾಗಲಿ
ಅವಿಧೇಯರೆಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ ಾರದು. 7ಸ ಾಹಿರಿಯನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ
ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಮುಂಗೋಪಿ ಾಗಿರ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರ ಾರದು; ಜಗಳಗಂಟ ಾಗಿರ ಾರದು; ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವ ಾಗಿರ ಾರದು. 8 ಸ ಾಹಿರಿಯನು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ
ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು; ಾನಿ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

9 ಾವು ಬೋಧಿಸುವ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಾದ
ಮತು್ತ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.

10 ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿರಥರ್ಕ ಾದುದನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆಯು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು.
11 ಆ ಜನರ ಬೋಧನೆ ತಪೆ್ಪಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸದಂತೆ ಾಡಲು ಸ ಾಹಿರಿಯನು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ಹಣವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
12 ಅವರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಕೆ್ರೕತದ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಸೋ ಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಾಡದೆ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವ
ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
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ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದು್ದ, 14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದ ಜನರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವುದೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳು ಮತು್ತ ಮನ ಾ್ಸ ಗಳು ಮಲಿನ ಾಗಿವೆ. 16 ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೇ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರು. ಾವ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ೕಗ ್ಯರಲ್ಲ.

2
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

1 ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸು.
2ವೃದ್ಧ ಾದವರು,ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವ ಾವದವರೂವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.

3 ಅಂತೆಯೇ ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಭ್ಯ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ಚಾಡಿ ಹೇಳ ಾರದು;
ಮ ಾ್ಯಸಕ್ತ ಾಗಿರ ಾರದು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 4ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನಮತು್ತಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 5 ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ,ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ,ನಿಮ್ಮಮನೆಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ”ಎಂದುಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯುವಕರಿಗೆ ಾನಿಗ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸು. 7ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಯುವಕರಿಗೆ ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನಉಪದೇಶದಲಿ್ಲಯ ಾಥರ್ತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಗಂಭೀರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 8ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳುಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.

9 ಗು ಾಮರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದು; 10ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯ ಾರದು; ಮತು್ತ ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗು ಾಮರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಅವರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
11ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 12 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಜೀವಿಸದಂತೆಯೂ ಲೋಕದ ಜನರು ಾಡಲಪೇ ಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆಯೂ
ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಗ ಾಗಿಯೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 13ನಮ್ಮ
ಮ ಾದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ಾವು ಆ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಳಬೇಕು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮ ಾ ನಿರೀ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಂದಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತನೆ. 14ಆತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು
ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡ ಬಯಸುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

15ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಜನರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲುಈ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು
ಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.
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3
ಜೀವಿಸಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಗರ್

1 ನೀನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ;
ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 2 ಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ, ಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಾಡದೆ
ಮೃದು ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ದಲು ಾವುಸಹಅವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಾವುವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವು ೕಸಹೋಗಿದೆ್ದವು.
ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವರೂ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.
4 ಆಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಕೃಪೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದವು. 5 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದು್ದ
ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾವು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಾ್ನನದಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂಹೊಸಬರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರ ಸಿದನು.
6 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಸುರಿಸಿದನು. 7ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀ . 8 ಈ ಬೋಧನೆಯು
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರುಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ಇವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಕರ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿವೆ.

9 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದೆ ಕುತಕರ್ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ೕಶೆಯು ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಮತು್ತ ಾ ಾ್ವದ ಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಾವ ಾದರೂ

ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ಅವನಿನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡು. ಆದರೂ ಅವನು ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅವನ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು. 11 ಅಂಥವನು
ಕೆಟ್ಟವನೂ ಾಪಪೂರಿತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು

12 ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅತೆರ್ಮನನು್ನ ಮತು್ತ ತುಖಿಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ಾನು ಈ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
13ವಕೀಲ ಾದಜೇನನೂಅ ಲೊ್ಲೕಸನೂಅಲಿ್ಲಂದಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 14ನಮ್ಮ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗದಂತೆ ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು.

15 ಇಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ೌಲನೂ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ ನಮಗೆ
ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, 2 ಸಹೋದರಿ ಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ,
ನಮ್ಮ ತೆಸೈನಿಕ ಾದ ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ ಫಿಲೆ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

3ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದದೇವರಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ

4 ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ನಿರತ ಾಗಿರುವುದರಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸುವರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ದೇವಜನರಿಗೆ
ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿರುವೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂತಸವನೂ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದೆ.
ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ

8 ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 9ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ೌಲ ಾದ
ಾನು ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಒನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದನು.
11ಹಿಂದೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರ ೕಜನ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನೆ್ನೕ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಾನೀಗ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಇಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ
ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 14 ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿ ಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವು ಮನಃ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು
ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂ ಾಗಕೂಡದು.

15ಒನೇಸಿಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಯಿತೇನೊ! 16ಇನು್ನ ಮೇಲೆಅವನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿರದೆ ಗು ಾಮನಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಿ್ಚನ
ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹ ಾಗಿಯೆಂದು ನೀನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಿಕೊ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವನನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊ. 18 ಅವನು ನಿನಗೇ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು; ನಿನಗೇ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು.

19 ೌಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಒನೇಸಿಮನು ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ
ನನಗೆಷು್ಟಋಣಿ ಾಗಿರುವೆಎಂದು ಾನೇನೂಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 20ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ,ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು
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ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಂತೈಸು. 21 ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ಾನು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ನೀನು ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22 ಾನು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡುವನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಪಫ್ರನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
24 ಾಕರ್, ಆರಿ ಾ್ತಕರ್, ದೇಮ, ಲೂಕ ಇವರುಗಳು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
25ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು
1ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಲ ಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ಸಲ ಾತ ಾಡಿದನು. 2 ಈಗ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಮತೆ್ತ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನ
ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನನೆ್ನೕ
ಾಧ್ಯಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 3 ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಆತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. ಆತನು ದೇವರ
ಸ್ವ ಾವದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಆ ಯಿಂದ ಪರಿ ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ, ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದನು.
4 ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಅಷೊ್ಟಂದು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದನು.

5ದೇವರು ಾವ ದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ;
ಈದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

ದೇವರು ದೂತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ ಾನು ಅವನ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.” 2 ಸಮುವೇಲ 7:14

6ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡು ಾಗ, ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 32:43

7ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗಿದೆ:

“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಾಡಿದನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 104:4

8ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲೂ್ಲ ಇರುವುದು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ತೀಪುರ್ಗ ಡನೆ ಆಳುವೆ.

9ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು, ೌದು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿ ಪರ ಾನಂದದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 45:6-7

10ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
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ಗಗನಮಂಡಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ.
11ಇವೆಲ್ಲವು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವೆ.

ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.
12ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆಮಡಿಚಿಡುವೆ.

ಅವುವಸ್ತ ್ರಗಳಂತೆ ಬದ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.” ಕೀತರ್ನೆ. 102:25-27

13ದೇವರು ಾವ ದೂತನಿಗೂ ಇದನೆ್ನಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:

“ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವತನಕ,
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ.” ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

14 ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಆತ್ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ
ಜನರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

2
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತಉತ್ತಮ ಾದುದು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಾಕ್ಯವು ನಿಜ ಾದದೆ್ದಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ತಕ ್ಕ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾವು ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರೆ ದಂಡನೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ.
ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರೇ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ನಮಗೆ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದರು. 4ಇದಲ್ಲದೆ,ದೇವರು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರಂತೆಯೇ ಆದನು
5ಮುಂದೆ ಬರುವ ನೂತನ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ದೇವರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾವು

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೇ. 6ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ:

“ದೇವರೇ, ನೀನು ಾನವರನು್ನ ಏಕೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ನೀನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?

ಅವನು ಅಷೊ್ಟಂದು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ?
7 ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ವೈಭವವನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
8ನೀನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 8:4-6

ದೇವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಆಳದೆ ಇರುವಂಥದು್ದ ಒಂ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಮಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗಿನೂ್ನ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 9 ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಯೇಸುವು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಾವೀಗ
ವೈಭವ, ೌರವಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿರುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.
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10 ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಸಮಸ್ತವು ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು.
ದೇವರು ತನ್ನವರೇ ಆದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ
ಒ ಾ್ಬತನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆತನೇಯೇಸು. ದೇವರುಆತನನು್ನ ಾಧೆಗಳಮೂಲಕವೇಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ
ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

11 ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಯೇಸುವೂ ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವ
ಜನರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದೂ
ಸಹೋದರಿಯರೆಂದೂ ಕರೆಯಲು ಆತನು (ಯೇಸು) ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 12ಯೇಸು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 22:22

13ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:17

ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:18

14 ಆ ಮಕ್ಕಳು ೌತಿಕ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಾನೇ ಅವರಂ ಾದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಾವಿನ ಮೂಲಕ ಮರಣಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ, 15 ಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು, ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗಿ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವರು ಮರಣಭಯದಿಂದ,
ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ಗು ಾಮರಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೇ ಹೊರತು ದೇವದೂತರಿಗಲ್ಲ. 17 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಬೇ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ತರಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 18 ಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದುದರಿಂದ,
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಈಗ ಆತನು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3
ಯೇಸು ೕಶೆಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. 2 ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆತನು ೕಶೆಯಂತೆ
ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿ ಾಡಬೇ ಾದುದನೆ್ನಲ್ಲ
ಆತನು ಾಡಿದನು. 3 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಗ, ಜನರು ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೇ
ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ಯೇಸು ೕಶೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಮನೆಯು ಾ ಾದರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 5 ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಸೇವಕನಂತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ
ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಾ ಾಗಿದ್ದನು. 6 ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದರೋ ಮಗ ಾಗಿ ದೇವರ
ಮನೆಯನು್ನ ಆಳುವುದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಾವು ನಮಗಿರುವಮ ಾ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿಯೂ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಇರುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಮನೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು
7ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ,

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
8 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಅಂದು ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
9 ಾನು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿದರೂ

ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
10ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಮೇಲೆ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.

‘ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ತ ಾ್ಪಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.

11 ‘ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 95:7-11

12 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕೆಟ್ಟಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗದಂತೆ,
ನಂಬದವ ಾಗದಂತೆ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. 13 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೈಸಿರಿ. “ಈ ದಿನ”ವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ.
ಾಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಾಪವು ೕಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಲ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಇದು ನಿಜ ಾಗುತ್ತದೆ.
15ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.” ಕೀತರ್ನೆ 95:7-8

16ದೇವರಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂಆತನಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾದವರು ಾರು? ೕಶೆಯಮೂಲಕಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೇ? 17ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲದೇವರು ಾರಮೇಲೆಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು?
ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದವರ ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 18 ತನ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನು ಾರೊಡನೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು? ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲವೇ? 19ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ

ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣವೇ ಅವರು
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

4
1 ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಾವು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ

ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬುದೇ ಆ ಾ ಾ್ದನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋಣ. 2 ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆಅವರುಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 3ನಂಬುವವ ಾದ
ಾವು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:

“ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
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ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 95:11

ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
4 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾರದ ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ:
“ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು.”✡ 5ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ”✡
ವೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರು ಾ್ತರೆಂಬುದು ಇನೂ್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ವನು್ನ ದಲು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ೕಜಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ “ಈ
ಹೊತು್ತ” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಾವೀದನಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಾಗವನು್ನ ಾವು ದಲೊಮೆ್ಮ ನೋಡಿದೆವು:

“ನೀವುಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.” ಕೀತರ್ನೆ. 95:7-8

8 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದರೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯು
ಇನೂ್ನ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. 10ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಆತನು ಾಡಿದಂತೆ
ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ವಿಫಲ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ ್ಳೕಣ.

12 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಸಜೀವ ಾದದು್ದ, ಾಯರ್ ಾಧಕ ಾದದು್ದ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹರಿತ ಾದ
ಖಡ್ಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹರಿತ ಾಗಿದು್ದ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ ವಿ ಾಗಿಸುತ್ತದೆ;
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಾವುದೂಮುಚು್ಚಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿವೆ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇ ಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೇ.
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲುಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಯ

14 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೊಬ್ಬನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ದೇವರ ಮಗ ಾದ
ಯೇಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲೆ್ಲೕ ದೃಢ ಾಗಿ ಾಗೋಣ. 15 ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ೌಬರ್ಲ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು

ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ, ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃ ಾಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚಪಡದೆ ಬರೋಣ.
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

5
1 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. ಆ ಾಜಕನು
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 2 ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರಂತೆ
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮತು್ತ ಾರಿತಪಿ್ಪದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
✡ 4:4: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:2. ✡ 4:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 95:11.
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ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಾನೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ ್ಯರ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.
4 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ೌರವ. ಆದರೆ ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ

ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದಂತೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕು.
5 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಪ್ರ ಾವದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು.
ಈದಿನ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದೆನು.” ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

6ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

“ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ.” ಕೀತರ್ನೆ 110:4

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡಿದನು. ಆತನನು್ನ
ಾವಿನಿಂದ ರ ಸುವ ಶಕಿ್ತ ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೇ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋದಿಸು ಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸು ಾ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ದೀನ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
8 ಆತನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗಿ, ಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದಲೇ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ಾರಣ. 10 ದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಶೋಧನೆಗೆ ಸೋತುಹೋಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿದೆ. 12 ನಿಮಗೆ ಾಲವು
ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದು್ದದರಿಂದ ಈ ಾಗಲೇ ನೀವು ಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. (ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ.)
ಹೀಗಿರಲುದೇವರಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದಲ ಾಠದಿಂದಮತೆ್ತಉಪದೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಾಲಿನಂತಿರುವಉಪದೇಶವನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗಟಿ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವವ ಾಗಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವು ಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೇ ಹೊರತು
ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ. ಇವರುಅನುಭವದಿಂದತಮ್ಮಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಒಳಿತು
ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

6
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಆರಂಭದ ಾಠಗಳನು್ನ ಾವು ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು

ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಠಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋಗ ಾರದು. ನಮ್ಮ ದಲಿನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ, ಹ ಾ್ತಪರ್ಣ, ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬೋಧಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಾವು ಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 3 ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಹೀಗೆಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.

4-6ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ, ನೀವುಅವರಜೀವನವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು
ಾಧ್ಯವೇ? ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ದೇವರ



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 6:7 1874 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 7:1

ವರಗಳನು್ನ ಪಡೆದವರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅವರು ಕೇಳಿದವರೂ ದೇವರ ಹೊಸಲೋಕದ ಮ ಾಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರಜೀವಿತವನು್ನಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆಬರ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನಮತೆ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಳೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರೂಜನರೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

7ಆಜನರು ತನ್ನಮೇಲೆಪದೇಪದೇಸುರಿಯುವಮಳೆಯನು್ನ ಹೀರಿಕೊಳು್ಳವಭೂಮಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅದು
ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಲೆಂದು ರೈತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಸು ಾ್ತನೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 8ಆದರೆಅದು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಯನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಡ ಾಗುವುದು.

9 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂದು ಾವು ದೃಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ದೇವರು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಾಡಿದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಪೇ ಯಲ್ಲ. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಜನರಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ .
ಆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಫಲವನು್ನ ಪಡೆದರು.

13 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 14ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಂತತಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು”✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇದರ ನೆರವೇರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದಿದ್ದನು. ತರು ಾಯ
ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ದೊರೆಯಿತು.

16 ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಾ ಾಗಲೂ ತಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಾ ಾ್ದನವು ಶು್ರತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 17 ಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಿ್ಥರ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದನು. 18 ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ ಅಚಲ ಾದ ಎರಡು ಆ ಾರಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆಂದಿಗೂ ೕಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿರುವ ಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು ಬಲ ಾದ
್ರೕ ಾ್ಸಹ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗದಂತೆ ಾ ಾಡುವ ಬಲ ಾದ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಲಂಗರಿನಂತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಗರ್ ಾಲಯದ ತೆರೆಯ
ಮರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 20ಯೇಸು ಈ ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಾಜಕಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ

1 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ
✡ 6:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:17.
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ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥರ್ಗಳಿವೆ. ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂದರೆ,
“ನೀತಿ ಾಜ” ಎಂಬಥರ್. “ ಾಲೇಮಿನ ಾಜ”ನೆಂದರೆ “ಸ ಾ ಾನದ ಾಜ” ಎಂದಥರ್.
3ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾರೆಂಬು ಾಗಲಿ ಅವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಅವನು
ಾ ಾಗ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಅವನು ಾ ಾಗ ಸತ್ತನೆಂಬು ಾಗಲಿ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು

ದೇವರಮಗನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ

ಅಬ್ರ ಾಮನು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
5 ಲೇವಿಯಕುಲದ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗುವವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೇ (ಯೆಹೂದ್ಯರು)
ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
6 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಹತ್ತನೆ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಪಡೆದನು. ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7 ಮುಖ್ಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಲ್ಪ ಾದವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ.

8 ಾಜಕರು ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ
ನಂತರ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9 ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಿಗೆ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂದರೆ, ಲೇವಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಂ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಲೇವಿಯು ಇನೂ್ನ
ಹುಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನುಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂ ಾಗ,ಲೇವಿಯುತನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.

11 ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕತ್ವದ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆ ಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಜಕನು ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ
ಾಜಕನೇ ಹೊರತು ಆರೋನನಂತವನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಥರ್. 12ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜಕನು ಬಂದರೆ,

ಆಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಬದ ಾಗಲೇಬೇಕು. 13 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆವು.
ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಆ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂದೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 14ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು (ಕಿ್ರಸ್ತನು)ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಲಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದ ಾಜಕರನು್ನ ಕುರಿತು ೕಶೆಯು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಾಜಕನು

15 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜಕನು (ಯೇಸು) ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ. 16 ಆತನು ಾಜಕ ಾದದು್ದ ವಂ ಾನುಗತ ಾಗಿ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮತು್ತ ಾಸ್ತ ್ರಗಳ
ಪ್ರ ಾರವಲ್ಲ. ಆತನು ಾಶ ಾಗದ ತನ್ನ ಜೀವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಜಕ ಾದನು. 17ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ.”✡

18 ಹಳೆಯ ನಿಯಮವು ದುಬರ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರ ಾ್ದಯಿತು. 19 ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾವುದನೂ್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂದು ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ಈನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

20 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾಗ, ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಾಜಕ ಾ ಾಗ ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ
ಾಜಕ ಾದನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

✡ 7:17: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 110:4.
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“ ‘ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ’
ಎಂದು ಪ್ರಭುವೆಂಬ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು.

ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೆಂದಿಗೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಕೀತರ್ನೆ 110:4

22ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೇಸುವೇ ಆ ಾರ ಎಂಬುದೇ
ಇದರಥರ್.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಾಜಕರಿದ್ದರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಸ ಾ ಾಲವೂಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಜಕ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸಬಲ್ಲನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಜನರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

26 ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. ಆತನು ಾಪರಹಿತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ ಾಪಿಗಳ ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದವನೂ ಆ ಾಶಮಂಡಲಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
27 ಆತನು ಬೇರೆ ಾಜಕರಂತಲ್ಲ. ಅವ ಾದರೋ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಗೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಾರಿ
ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರನು್ನ
ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರು ಾನವ ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಂತರ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು. ಆ
ಮಗನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

8
ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು

1 ಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕನಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಈಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

2ಆತನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗದೆ, ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ನಿಜ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಅಪಿರ್ಸಲೇಬೇಕು. 4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಾಜಕ ಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ
ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕರು ಈ ಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 5 ಈ ಾಜಕರು ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಜ ಾದ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೂ ಾಯೆಗಳೂಆಗಿವೆ. ೕಶೆಯು
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ. 6ಆದರೆಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಯರ್ವು ಆ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಯರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಾ ಾ್ದನದ ಆ ಾರದಮೇಲೆ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿದೆ.

7 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
8ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ ಾವುದೋ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
✡ 8:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 25:40.
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“ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂಯೆಹೂದ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

9ಅದು,ಅವರ ಪಿತೃಗ ಡನೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದೆನು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

10 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಂತಿದೆ:

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಹೃದಯದಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು;

ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.

11ಒಬ್ಬನು ಸಹೋದರನಿ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿ ಾಗಲಿ ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ

ದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.
12ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು;

ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆರೆಮೀಯ 31:31-34

13ದೇವರು ಇದನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ದೇವರು ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. ಾವುದು ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕ ಾರ ಾಗುತ್ತದೋ ಅದು
ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು.

9
ಹಳೆಯಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

1 ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲಿ್ಲ ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದ
ಆ ಾಧ ಾ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. 2 ಈ ಸ್ಥಳವು ಗು ಾರದ ಒಳಗಿತು್ತ. ಗು ಾರದ ದಲ ಆವರಣವನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಮೇಜು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 3 ಎರಡನೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ “ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ”ವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು
ಕೊಠಡಿಯಿತು್ತ. 4ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿತು್ತ.
ಅಲ್ಲದೆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಮ ಾ್ನ ಮತು್ತ ಒಂ ಾನೊಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ
ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹತು್ತ
ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 5ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವರ
ವೈಭವವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆಚಾ್ಛದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾವುಈಗ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜಕರು
ಪ್ರತಿದಿನವೂತಮ್ಮಆ ಾಧನೆಯಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ದಲನೆಕೊಠಡಿಯಒಳಗಡೆಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
7ಆದರೆ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಾತ್ರ ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿಯಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಿತು್ತ. ಅವನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಾತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಂದೂ ಅದರೊಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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8 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಆ ಎರಡು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,
ದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯು ಅಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವು ತೆರೆಯಲೇ

ಇಲ್ಲ. 9 ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾಣಿಕೆಗಳಿ ಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆ
ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳು ಅನ್ನ ಾ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾ್ನನಗಳನೂ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳೇ ಹೊರತು ಜನರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವುಗಳಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಹೊಸ ಾಗರ್ವು ಲಭಿಸುವ ಾಲದವರೆಗೆ, ಅವರು
ಅನುಸರಿಸಲೆಂದು ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟನು.
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆ ಾಧನೆ

11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಇತರ ಾಜಕ ಾದರೊ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡದೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾದದ್ದಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಾರಿ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೋತಗಳ
ಮತು್ತ ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಹಸುಗಳ ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆ ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷು್ಟ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಬೂದಿ ಜನರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನದನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ಾ್ಯತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ದೇವರಿಗೆ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ
ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಬಿಡಿಸಿ ಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

15 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಂದ ತಂದನು. ದೇವರ ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪಗಳಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

16ಒಬ್ಬನು ಾಯುವ ದಲೇ ಉಯಿಲನು್ನ* ಬರೆದಿಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಸತಿ್ತರು ಾತನೇ ಆ ಉಯಿಲನು್ನ
ಬರೆದವನೆಂದು ಜನರು ಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 17 ಅದನು್ನ ಬರೆದವನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಲೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಬರೆ ಾತನು ಸತ್ತನಂತರ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಉಪಯುಕ್ತಕೆ ್ಕ ಬರಲು ರ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಗಬೇಕಿತು್ತ. 19 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಯನೂ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದನು. ಬಳಿಕ ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲು ಕೆಂಪು ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ† ಕವಲನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
20 ಚಿಮುಕಿಸು ಾಗ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ರಕ್ತ
ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದೇರೀತಿ, ೕಶೆಯು ರಕ್ತವನು್ನ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ
ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. 22ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
* 9:16: ಉಯಿಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳು ಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿಡುವ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಅದನು್ನ
“ಮರಣ ಾಸನ”ವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. † 9:19: ಹಿಸೊ್ಸೕಪಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ. ✡ 9:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ.
24:8.
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ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ಾಪಗಳನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳತು
23 ಈ ವಸು್ತಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗ ಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳ

ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಜರೂಪಗಳಿ ಾಗಿಉತ್ತಮ ಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನು
ಾನವನಿಮಿರ್ತ ಾದಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವುನಿಜ ಾದದ್ದರ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಈಗ ದೇವರ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
25 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಪಶುರಕ್ತವನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ ಸಲ ತನ್ನನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಆತನು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನಭವಿಸ
ಬೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯು ಾಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಲ
ತನ್ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

27 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಯುವರು. ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
28 ಅದರಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಒಂದು ಸಲ ಾತ್ರ
ತನ್ನನು್ನ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎರಡನೆ ಸಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು ಜನರ
ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. ತನ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

10
ಕಿ್ರಸ್ತನಯಜ್ಞವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು

1 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅದು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬರುವ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿಯಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಆ ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಅದು ಜನರನು್ನ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಯಜ್ಞಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಜನರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಂದಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವು ಾಪಿಗಳೆಂಬಅರಿವುಅವರಿಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

3ಆ ಜನರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೋರಿಗಳಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ದೇವರೇ, ನಿನಗೆಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

6ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

7ಆಗ ಾನು, ‘ದೇವರೇ, ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-8
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8 ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು
ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.” (ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳು.) 9 ನಂತರ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವರೇ, ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.”✡
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಜ್ಞಗಳ ದಲನೆ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಡಿದನು. ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ, ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದೆವು. ಆತನು
ಾಶ್ವತ ಾದಯಜ್ಞವನು್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
11 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾಮಿರ್ಕ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು

ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅದೇ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
ನಂತರ ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವತನಕಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 14ಒಂದೇಯಜ್ಞದಮೂಲಕಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ನಿಷ ್ಕಳಂಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ ಇವರು.
15ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

16 “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು
ಪ್ರಭುವು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

ಾನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು;
ಅವರಮನಸಿ್ಸನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು.” ಯೆರೆಮೀಯ 31:33

17ನಂತರ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

“ ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆರೆಮೀಯ 31:34

18ಈ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ,ಅವುಗಳಿ ಾಗಿಮತೆ್ತಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ

19-20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾವು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು ನಮ ಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಾವು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಾಗರ್. ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ
ಾಗರ್ವು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯವುದು. 21 ದೇವರ ಮನೆಯನು್ನ ಆಳಲು ನಮಗೊಬ್ಬ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾಜಕನಿರುವನು. 22 ಾವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. 23 ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ದೃಢ ಾಗಿ
ಾಯು್ದಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಈಡೇರಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ

24ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತಚಿಂತಕ ಾಗಿರೋಣ. ಆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 25 ಾವು ಸಭೆ ಾಗಿ
ಸೇರಿಬರುವುದನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು. ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
✡ 10:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-7.
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ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವದಿನ* ಸಮೀಪ ಾಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದನೀವುಇದನು್ನಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಬೇಕು.
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯದಿರಿ

26 ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾವ ಯಜ್ಞವೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಾವು ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ

ಭಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ದಹಿಸುವ ಭಯಂಕರ ಬೆಂಕಿಯ ಭಯದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 28 ೕಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ
ಮೂವರು ಾ ಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ತೀವ್ರ ಾದ

ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ೌದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಆ ರಕ್ತವು ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರನ ಾ್ನಗಿಸಿತು. ದೇವ ಾತ್ಮನ
ಕೃಪೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತೀವ್ರ ಾದ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. 30 “ಜನರು ಾಡುವ
ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”✡
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 31 “ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಸಹ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವುದು ಾಪಿಗೆ
ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ

32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರೂ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. 33 ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ
ದೆ್ವೕಷಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು ಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ
ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಿರಿ. 34 ೌದು,
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲೊ್ಗಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಾರಣ ನೀವು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

35 ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
36ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 37ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

“ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ, ಬರು ಾತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

38ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆದರೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ
ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:3-4

39ಆದರೆ ಾವುಹಿಂಜರಿಯುವ ಜನರಲ್ಲ, ಾಶ ಾಗುವ ಜನರೂಅಲ್ಲ. ಾವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11
ನಂಬಿಕೆ

* 10:25: ಯೇಸುವು… ದಿನ ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ. ✡ 10:30: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 135:14.
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1 ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಾವು ನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೂ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಆಗಿದೆ. 2 ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು.

3 ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಯಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆ
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವಂಥ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತು್ತ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

4 ಾಯಿನ ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲರಿಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೇಬೆಲನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಅಪಿರ್ಸಿದ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತೆಂದು ದೇವರೇ ಹೇಳಿದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೇಬೆಲನು ಸತು್ತಹೋದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

5ಹನೋಕನು ಾವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದ್ದನು.
ತರು ಾಯ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ತನೊ್ನಡನಿರಲು ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 6 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾರೇ ಆಗಲಿ, ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಆತನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ
ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕು.

7 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಇನೂ್ನ ಾಣದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ನೋಹನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದನು ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡ
ಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,ಈಲೋಕದ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಒಬ್ಬ ಾದನು.

8 ದೇವರು ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಎಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪ್ರ ಾಸಿಗನಂತೆ ಾಸ ಾಡಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
ಅದೇ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಸಹ ಾದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾಕನೂ ಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
10ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಡಿ ಾಯಗಳುಳ್ಳ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದನು. ದೇವರೇ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಾದಿದ್ದನು.

11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗದಷು್ಟ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು. 12 ಅವನು ಮೃತ ಾ್ರಯ ಾಗಿದ್ದವನಂತೆ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 ಈ ಮ ಾಪುರಷರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಾಯುವವರೆಗೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಆ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅವರು ಾವುಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತೆಮತು್ತ
ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 14 ಅವರು ಾಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಸ್ವದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿರುವು ಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಯಿತು. 15ಆ ಜನರು ಾವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ದೇಶದ
ಮೇಲೇ ಾದರೂಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರೆ,ಅವರುಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 16ಆದರೆಆಜನರುಉತ್ತಮದೇಶ ಾದ
ಪರಲೋಕ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅವರದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಚಿಕೆಪಡದೆ
ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ನಗರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
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17-18ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು. ಇ ಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸೆಂದು
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾದನು. ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರುಇ ಾಕನಮೂಲಕಬರುವರು”✡ಎಂದು ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
ಆದರೂ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಅವನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವನು ನಂಬಿದ್ದನು. ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ತಡೆ ಾಗ,ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾಕನನು್ನ ಾವಿನಿಂದಮರಳಿ ಪಡೆದಂ ಾಯಿತು.

20 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಇ ಾಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 21 ಾಕೋಬನು ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಾನು ಾಯುವ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರುಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

22 ೕಸೇಫನು ಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡಿದನು; ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ

ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ.
23 ೕಶೆಯು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು

ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಮಗು ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಆ ಗೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.
24 ೕಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ ಮಗಳ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 25 ಅವನು ಾಪಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖಗಳು ಬೇಗನೆ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 26ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭಂ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾಗಿ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಶೆ್ರೕಯಸ್ಕರವೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನಗೆ ನೀಡುವ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಅವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಫರೋಹನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಅವನು
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಾರಿಗೂ ಾಣದ ದೇವರು ತನಗೆ ಾಣುತಿ್ತರುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು
ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು; 28 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನಮರಣದೂತನುಸಂಹರಿಸಿದಂತೆರಕ್ತವನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲೆಹಚ್ಚ ಾಯಿತು.
ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

29 ೕಶೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಭೂಮಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಾಟಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದವರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
ಮುಳುಗಿಹೋದರು.

30 ದೇವಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಸುತಿ್ತ ಾಗ ಅವು ಬಿದು್ದಹೋದವು.

31 ರ ಾಬಳೆಂಬ ವೇಶೆ್ಯಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡಳು. ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಅವಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ ಅವಳಲಿ್ಲದ್ದ ಆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.

32 ಾನು ನಿಮಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳನು್ನ ಹೇಳುವಅಗತ್ಯವಿದೆ ೕ? ಾನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ, ಾ ಾಕನ,
ಸಂಸೋನನ, ಯೆಫಾ್ತಹನ, ಾವೀದನ, ಸಮುವೇಲನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಷು್ಟ
ಸಮಯ ನನಗಿಲ್ಲ. 33 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಹಗಳ
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು; 34 ಕೆಲವರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಕತಿ್ತಗಳ ಾಯಿಂದ ಾ ಾದರು; ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾದರು; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 35 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವರು ಾವಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದರು ಮತು್ತ
✡ 11:17-18: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 21:12.
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ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ಇತರ ಕೆಲವರು ಾತನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೂ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಕೆಲವರು ಇತರರಿಂದ ಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು, ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು,
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದರು. 37 ಕೆಲವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಅಧರ್ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಾಗ
ಾಡಿದರು. ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ

ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಕೆಲವರುಬಡವ ಾಗಿದ್ದರು;ಹಿಂಸೆಗೆಒಳ ಾಗಿದ್ದರುಮತು್ತ ಜನರ ಕೂ್ರರ
ವತರ್ನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರು. 38 ಇವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

39ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 40 ದೇವರು ನಮಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡಲು ೕಜನೆ
ಾಡಿದನು. ನ ್ಮಡನೆ ಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ೕಜನೆ.

12
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

1 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನೆಂದು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳೇ
ಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅವರಂತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು
ಓಡಬೇಕು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಪದಿಂದಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2 ಾವು ಾವಗಲೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾದರಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವವನೂ ಪೂರೈಸುವವನೂ ಆತನೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಅವ ಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಗ ಆತನು ದೇವರ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವನು. 3ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿರಿ. ಾಪಪೂರಿತ ಾದ
ಜನರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೂ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗೆಡ ಾರದು.

ದೇವರು ತಂದೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ
4ನೀವು ಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ

ತಂದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತಿರುವಿರಿ:

“ಮಗನೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಬೇಡ.
ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

6ಪ್ರಭುವು ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಾರನು್ನ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:11-12

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನೀಡುವ ದಂಡನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಂದ
ಶಿ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ. 8 ನೀವು ಎಂದೂ ಶಿ ಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 9 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿ ಸಿದಂಥ ತಂದೆಗಳು ನಮಗಿದ್ದರು. ಾವು ಅವರನು್ನ ೌರವಿಸಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರು ಾತನಿಂದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು. 10 ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ
ತಂದೆಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
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ಾವೂ ಆತನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ. 11 ಾವುದೇ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ
ತ ಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿರದೆ ದುಃಖಕರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತರು ಾಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ೕಗ ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ
12 ನೀವು ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ನೀವು ೕಗ್ಯ ಾದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಾವನ

ಜೀವಿತವುಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನೆಂದಿಗೂಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 15ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ ಚಿಗುರಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ
ಬೇರಿನಂ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅಂಥವನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುಂಪೇ ಾ ಾಗುವುದು. 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ; ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಏ ಾವನಂತೆ ಆಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.

ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಾರಸು ಾರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಒಂದು ಹೊತಿ್ತನಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿದನು. 17ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು. ಏ ಾವನು ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸ ಾಗದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಆಶೀ ಾರ್ದವುಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

18 ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.
ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತಹ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ದುಃಖ ಮತು್ತ ಬಿರ ಾಳಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯ ಬಳಿ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವ ಸ್ವರದ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಮತೊ್ತಂದು ಾತನು್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 “ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಒಂದು ಾ್ರಣಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ”✡ ಎಂಬ
ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 21ಆ ಜನರು ಅಂದು ಕಂಡದು್ದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಚೀ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟ,

ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸಹ ಾ್ರರು ದೇವದೂತರು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 23 ದೇವರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೆ ನೀವು
ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿರುವಿರಿ.
24ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ್ರೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ದೇವರು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆಲಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿ ಾಗ, ಅವರು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವರು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸದ ಜನರು ಹೇಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾದೀತು?
26ಆತನು ಮುಂಚೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು,
“ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ”✡ ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ” ಎಂಬ ಾತುಗಳು ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ. ನಡುಗಿಸ ಾಗದಂಥವುಗಳು
ಾತ್ರ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

✡ 12:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 19:12,13. ✡ 12:21: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 9:19. ✡ 12:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಹ ಾ್ಗಯ 2:6.
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28 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಡುಗಿಸ ಾಗದಿರುವ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು.
29ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

13
ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಆ ಾಧನೆ

1 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
2 ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬಂತೆ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಿರೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

4ಮದುವೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡುವವರು ದೇವರ ತೀಪಿರ್ಗೆ
ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 5 ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಾ್ಯ ೕಹವನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ತೃಪಿ್ತಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 31:6

6ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಖಚಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

“ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು;
ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ನನಗೆ ಏನೂ ಾಡ ಾರರು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:6
7ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರುನಿಮಗೆದೇವರಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 8ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನೆ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಇ ಾ್ದನೆ. ಸ ಾ ಾಲ ಾಗೆಯೇ ಇರುವನು.
9 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಾಲನೆಯಿಂದಲ್ಲ.
ಆ ನಿಯಮಗಳ ಾಲನೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಿಂದ
ತಿನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 11ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು
ಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿಸಲು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸಿ ಸತ್ತನು.
13 ಾವು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆತನಿ ಾದ ಅಪ ಾನವನು್ನ
ಾವೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 14 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವ ನಗರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು
ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಗರ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 15ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಮೂಲಕ ಾವು ದೇವರಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು. ಆತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು ನಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ ಾವು
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರವನೂ್ನ ಾನಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವೇ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದಯಜ್ಞಗಳು.

17ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ
ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವ್ಯಸನದಿಂದ



ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:18 1887 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:25

ಾಡದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಅವರ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

18ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ. ಾವು ಾ ಾಗಲೂಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. 19ದೇವರು

ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಾದದು್ದ ಇದೇ.

20-21 ಾಂತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ ತನ್ನ ವರ ಾನಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಆತನ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ತನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸಭೆಯೆಂಬಹಿಂಡಿಗೆಮ ಾಕುರುಬ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ. ಆತನ ರಕ್ತವು ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾ್ನರಂಭಿಸಿತು. ದೇವರು ತನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

22 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವೆನು.
ಈ ಪತ್ರವು ಬಹುದೀಘರ್ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. 23ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದರೆ, ಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಬರುತೆ್ತೕವೆ.

24 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇಟಲಿಯ
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

25ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಾಕೋಬನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋಗಿರುವ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನ) ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.

ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಾನ
2 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು

ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.
4 ಾಳೆ್ಮಯು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಷ ್ಕಳಂಕರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ ಆಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದುದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುವುದು.

5ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಾನವು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರು
ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆಸಂತೋಷದಿಂದಕೊಡುವುದರಿಂದನಿಮಗೆ ಾನವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು.
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಹಪಡದಿರಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಾಗರದಲಿ್ಲನ ಅಲೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಾಳಿಯು
ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಲೆಯು ಮೇಲೆದು್ದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಆ ಅಲೆಯಂತಿರುವನು. 7-8ಅವನು
ಒಂದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಾನು ಾಡುವ ಾವುದೇ
ಾಯರ್ದ ಾ್ಲಗಲಿ ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರ ಾರನು. ಅಂಥವನು ತನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಏ ಾದರೂ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ೕಚಿಸದಿರಲಿ.
ನಿಜ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ

9 ಬಡವ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಯು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವ ವಿ ಾ್ವಸಿಯೂ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿರುವ ಬಡತನವನು್ನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸುವನು. 11 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಬಿಸಿಲು
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು; ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ
ಹೋಗುವವು. ಹೂವು ಸುಂದರ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೂ
ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋಗುವನು.
ಶೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

12 ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೃಢ ಾಗಿರುವವನೇ ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾಗ, ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು,
“ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರದು. ಕೆಟ್ಟದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಶೋಧಿಸ ಾರದು.
ದೇವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಾರನೂ್ನ ಶೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವನು ಾನು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ದೂರ
ಸೆಳೆದು, ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 15 ಈ ಆಸೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ
ಾಪವು ಬೆಳೆದು ಾವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.
16ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 17ಎ ಾ್ಲ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾನಗಳೂ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ (ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಮೂಲ
ಾರಣ ಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
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ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. 18 ದೇವರು ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ತನಿ್ನಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವುಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆತನ ಅಪೇ .

ಕೇಳುವಿಕೆಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾ ಾಗಲೂ ಾತ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲ

ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ. ಸುಲಭ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 20 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೋಪವು ದೇವರು ಅಪೇ ಸಿದಂತೆ
ೕಗ ್ಯ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ

ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದೀನತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.

22 ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇವಲ ಕೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದವನು
ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು. 24 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ, ಾನು ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 25 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ
ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್ ನಿಯಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತಕ್ಕ ನಿಜ ಾದ ಾಗರ್
26 ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕದೆಹೋದರೆ

ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು. ಅವನ “ಭಕಿ್ತ”ಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. 27 ದೇವರು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಭಕಿ್ತಯು ಹೀಗಿದೆ: ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗದಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು. ದೇವರು ಇಂಥ
ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದೂ ಒಳಿ ಾದದೆ್ದಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

2
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಕೆಲವರುಇತರಜನರಿಗಿಂತಬಹಳಮುಖ್ಯರೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡಿ. 2ನಿಮ್ಮ
ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನೆನೆಸಿರಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ
ಧರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಕೊಳೆ ಾದ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ
ಬಡವನೂ ಬರು ಾ್ತನೆ. 3 ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನು್ನ ನೀಡುವಿರಿ.
“ಉತ್ತಮ ಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಡ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ “ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂ ಾಗಲಿ, “ನಮ್ಮ ಾದಗಳ ಬಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!”
ಎಂ ಾಗಲಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 4 ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಕೆಲವರನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ತೀಪುರ್ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಡವರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಲೆಂದು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ
ಬಡವನಿಗೆ ನೀವು ೌರವವನೆ್ನೕ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವವರು
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ಅವರೇ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವವರು ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ.

8 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು”✡ ಎಂಬ ಾಜಾ ಗೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತಮುಖ್ಯನೆಂದುಪರಿಗಣಿಸಿಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆ ಾಜಾ ಯು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

10 ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು
ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿದನೆಂಬ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು. 11 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು”✡ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. “ಕೊಲ್ಲ ಾರದು”✡
ಎಂದೂಅದೇದೇವರುಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ನೀವುವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ ಾರನೆ್ನೕಆಗಲಿ
ಕೊಂದರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

12 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಕೇಳುವ
ಮತು್ತ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. 13 ೌದು, ಇತರರಿಗೆ ನೀವು
ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾಗ ನಿಮಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರನು. ಕರುಣೆ
ತೋರುವವನು ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವನು.

ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳು
14ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ

ಅದನು್ನ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ
ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲದೇ? ಇಲ್ಲ! 15 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅಥ ಾ
ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರುವವಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರ ಬೇ ಾಗಿರಬಹುದು.
16ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ! ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ
ಾಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವ

ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 17 ಇದೇ ನಿಯಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ.

18 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ; ನನ್ನಲಿ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಾದಿಸಬಹುದು.
ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸ ಾರೆ. ಾ ಾದರೊ ನನ್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಮೂಲಕ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 19ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿರುವನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು! ಆದರೆ ದೆವ್ವಗಳೂ ಅದನು್ನ ನಂಬುತ್ತವೆ ಮತು್ತ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

20 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೇ, ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೋ?
21ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 22ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕಿ್ರಯೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿದವು. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.
23 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿದವು: “ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು.
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.”✡
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ “ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತ”✡ ನೆಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು. 24 ಹೀಗಿರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಂದರಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
✡ 2:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ. 19:18. ✡ 2:11: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:14; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:18. ✡ 2:11:
ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 20:13; ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 5:17. ✡ 2:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:6. ✡ 2:23: 2ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 20:7;ಯೆ ಾಯ 41:8.
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25 ರ ಾಬಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದಳು. ಅವಳು ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೊಂದು ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಳು.*

26ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ದೇಹವು ಸತ್ತದೆ್ದೕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ
ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ತದೆ್ದೕ.

3
ಹತೋಟಿಮೀರಿ ಾ ಾಡಬೇಡಿ

1 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೋಧಕ ಾಗ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀ ಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಾವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ;
ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಇದೇ ನಿಯಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಕೊಂಡು
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚು ಾ ್ಕಣಿಯು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ತದೆ. ಚು ಾ್ಕಣಿಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ಹಡಗು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನಅಪೇ ಯಂತೇ ಹಡಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 5ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯೂಅದರಂತೆಯೆ. ಅದು ದೇಹದ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಾಗ ಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ದೊಡ್ಡ ಾಡಿ್ಗಚಿ್ಚಗೆ ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಾಲಿಗೆಯು ಬೆಂಕಿಯ

ಕಿಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಂತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ
ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅದು
ನರಕದಿಂದ ಪಡೆದು ಹೊತಿ್ತಸುತ್ತದೆ.

7 ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಾಡುಮೃಗ, ಪ , ಸಪರ್, ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರು ಾ್ತರೆ. ಜನರು
ಈ ಾಗಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಆದರೆ ಾರೂ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ
ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂ್ರರ ಾದದೂ್ದ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
9 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮತು್ತ ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರು) ಸು್ತತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ; ಆದರೆ
ಅದರಿಂದಲೇ ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ಆ ಜನರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ.
10ಹೊಗಳಿಕೆಮತು್ತ ತೆಗಳಿಕೆಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ! ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಇದು ಸಂಭವಿಸಲೇ ಾರದು. 11 ಸಿಹಿ ಾದ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ನೀರು ಒಂದೇ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಹರಿಯುತ್ತವೆ ೕ? ಇಲ್ಲ! 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಆಲಿವ್
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಉಪು ್ಪ
ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾವಿಯು ಸಿಹಿ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾದ ಾನ

13ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾನವಂತ ಾಗಲಿ ಬದಿ್ಧವಂತ ಾಗಲಿ ಇ ಾ್ದರೋ? ಅಂಥವನು ತನ್ನ ಾನವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ
ಬದುಕುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ಾಡಲಿ.
ಾನಿ ಾದವನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ಾ್ವಥಿರ್ಗಳೂ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳಷೆ್ಟೕ. 15 ಇಂಥ “ ಾನ”ವು ದೇವರಿಂದ ಬರದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು
ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದುದಲ್ಲ. ಅದು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಂದುದು. 16 ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಮತು್ತ ಾ್ವಥರ್ತೆಗಳು
ಎಲಿ್ಲರುವ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯನೀಚತನಗಳೂಇರುತ್ತವೆ. 17ಆದರೆದೇವರಿಂದಬರುವ
ಾನವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಅದು ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದದು್ದ,

* 2:25: ರ ಾಬಳು… ಾಡಿದಳುಯೆಹೋಶುವನು 2:1-21 ರಲಿ್ಲದೆ.
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ಾತಿ್ವಕ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ. ಈ ಾನವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಾನವು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ ಾದದು್ದ. 18 ಾಂತಿ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುವವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.

4
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ

1ನಿಮ್ಮಹೋ ಾಟಗಳುಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳುಎಲಿ್ಲಂದಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು ನಿಮಗೆತಿಳಿದಿದೆ ೕ?
ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಥರ್ಪರ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋ ಾಟಗಳು ಮತು್ತ ಾದವಿ ಾದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತವೆ. 2 ನೀವು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಲೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ
ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆನೀವುಆಸೆಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪಡೆಯ ಾರದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದನೀವು
ಾದವಿ ಾದ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಹೊಡೆ ಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ,
ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 3 ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು ಸರಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ! ಇಹಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ ಾ್ಯ ೕಹ ದೇವರ
ಮೇಲಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಶತು್ರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೆ್ದಂದು ೕಚಿಸುವಿ ಾ? “ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದ ಅಪೇ ಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾತ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ”* ಎಂದು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವುಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವರುಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ,ದೀನರಿ ಾದರೆಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.”✡

7 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 8 ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಾಪಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಾಕಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. 9 ದುಃಖಪಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ! ನಗುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ.
ಸಂತೋಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಸನಪಡಿರಿ. 10 ಪ್ರಭುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೀನ ಾಗಿರಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ತರು ಾ್ತನೆ.

ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾರರಲ್ಲ
11ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೇ,ಒಬ್ಬರವಿರುದ್ಧಮತೊ್ತಬ್ಬರು ನಿಂದೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೀವು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು
ಅನುಸರಿಸುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೆ್ನೕ ಟೀಕಿಸಿದಂ ಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು
ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದಂ ಾಯಿತು.
ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾಗ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲ. ನೀವು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 12ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತನು. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ರ ಸಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ೕಗ್ಯ ಾದುದಲ್ಲ.

* 4:5: ದೇವರು… ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟೕ ನೋಡಿರಿ: ವಿ ೕಚನ. 20:5. ✡ 4:6: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34.
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ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲಿ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅಥ ಾ ಾಳೆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ! ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿರಿ:

14 ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು! ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹಬೆಯಂತಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ನೋಡುವಿರಿ. ನಂತರ ಅದು ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಪ್ರಭುವು
ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ಾವು ಜೀವಿಸಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.” 16ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಜಂಬ ಾರ ಾಗಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದು್ದ. 17 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5
ಾ್ವಥರ್ಪರರ ಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು

1 ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟವು ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ ಗೋ ಾಡಿರಿ, ದುಃಖಪಡಿರಿ.
2 ನಿಮ್ಮ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯು ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನುಸಿಗಳು ತಿಂದು ಾಕುತ್ತವೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ತುಕು ್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಅದೇ ಾ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಂ ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈಗ ಪರಲೋಕ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಪ್ರಭುವು
ಅವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನವು ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ತೃಪ್ತ ಾದಿರಿ. ವಧಿಸುವ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪಶುವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದಿರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಳೆಯುಭೂಮಿಯಿಂದಬರುವ ತನಕ ರೈತನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಾಯು ಾ್ತನೆ. ದಲ ಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಮಳೆಯು ತನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ತನಕ ರೈತನು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದಿರು ಾ್ತನೆ. 8 ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭು
ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವನು. 9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೂರದಿರಿ.
ನೀವುದೂರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆದೋಷಿಗಳೆಂದುನಿಮಗೆತೀಪುರ್ನೀಡ ಾಗುವುದು. ಾ್ಯಯಧಿಪತಿಯು
ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದರು.

11 ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ. ೕಬನ ಾಳೆ್ಮಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ೕಬನು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

ಪ್ರಭುವು ದಯೆಯಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿರಿ

12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾಗ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಪರಲೋಕದ, ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ ಬೇ ಾವುದರ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ೌ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ ೌದು” ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, “ಇಲ್ಲ” ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಶಕಿ್ತ
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13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವವನು
ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿರುವವನು ಸ ಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು
ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ.
16 ನೀವು ಾಡಿದ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತನಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಲ ಾಗಿದೆ. 17 ಎಲೀಯನು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಳೆ
ಾರದಂತೆ ಅವನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮಳೆಯೇ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ!

18 ಬಳಿಕ ಎಲೀಯನು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಬೆಳೆಯು ಫಲಿಸಿತು.
ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಿ

19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನುಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಿಅವನನು್ನ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. 20ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ:
ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ಆ ಾಪಿಯ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಾರು ಾಡಿದವನೂ ಅನೇಕ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದವನೂ
ಆಗು ಾ್ತನೆ.
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ಪೇತ್ರನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರನು, ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಏ ಾ್ಯ, ಬಿಥೂನಿಯ ಎಂಬ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದರಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ೕಜನೆ ಾಡಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು ಪರಿಶು ಾ್ಧತ್ಮನ ಾಯರ್. ನೀವು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಮೂಲಕಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ತನಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದುದೇವರಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿ.
ಜೀವಂತ ಾದ ನಿರೀ

3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ದೇವರು ಮ ಾ
ಕರುಣಾಳು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ನೀಡಿದನು.
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ. 4 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿರೀ ಯಿದೆ.
ಅವು ನಿಮ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
5 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವವರೆಗೆ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
6ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ ತೊಂದರೆಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬಹುದು. 7 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಬಂ ಾರದ
ೌಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿದೆ. ಬಂ ಾರವು ನಶಿಸಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ
ಾಕಿ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್, ಪ್ರ ಾವಮತು್ತ ೌರವಗಳನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

8 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ. ಈಗ ಆತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೇಳ ಾಗದಷು್ಟ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆನಂದವು
ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ
ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

10 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಾತ ಾಡಿದರು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಂಕಟಗಳ ನಂತರ
ಬರಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ಆತ್ಮನು ತೋರಿಸುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಾಗೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ
ಲೋಕವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

12ಆಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಡಿದಈ ಸೇವೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರವೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವದೂತರೂ ಾತುರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆ ಾ್ವನ
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13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕೃ ಾವರದ
ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೆ ಾ್ಲ ಇರಬೇಕು. 14 ನೀವು ದಲು ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಾರಣ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಈಗ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. 15 ದೇವರು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾತನು ದೇವರೇ.
16 “ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”✡ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ.

17 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನನು್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೆ
ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜೀವಿಸಿ. 18 ದಲು ನೀವು ನಿರಥರ್ಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದಲು ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಂದ ಅಂತಹ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದದು್ದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ.
19ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕುರಿಮರಿ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. 20 ಈ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಆತನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 21 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಂತರ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಮತು್ತ ನಿರೀ ಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲರಲಿ.

22 ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ* ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 23 ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಈ ಹೊಸಜೀವವು ಾಶ ಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬರದೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಸಜೀವವೂ ಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 24 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವೈಭವವೆಲ್ಲವೂಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು,
ಹೂವುಉದುರಿಹೋಗುವುದು,

25ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.” ಯೆ ಾಯ 40:6-8

ನಿಮಗೆಈ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು.

2
ಜೀವಂತ ಾದ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇಶ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ, ಸು ಾ್ಳಡದಿರಿ, ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರಿ,ಜನರಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡದಿರಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದಹೊರಕೆ್ಕ
ಾಕಿರಿ. 2ಹೊಸ ಾಗಿಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ನಿಮ್ಮಆತ್ಮವನು್ನ ೕಷಿಸುವಂಥಶುದ್ಧ ಾಲನು್ನ (ದೇವರ
ಾಕ್ಯವೆಂಬ)ಬಯಸಿರಿ. ನೀವುಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಬೆಳವಣಿಗೆಹೊಂದಿರ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 3ನೀವು
ಈ ಾಗಲೇ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

✡ 1:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾಜಕ ಾಂಡ 11:44,45; 19:2; 20:7. * 1:22: ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ
“ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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4 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವೇ ಜೀವವುಳ್ಳ “ಕಲು್ಲ.” ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಮಗೆ ಆ “ಕಲು್ಲ”
(ಯೇಸು) ಬೇಡವೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಕಲು್ಲ.” ಆತನು
ದೇವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ. 5 ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ
ಕಲು್ಲಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತ್ಮಸಂಬಂಧ ಾದ ದೇ ಾಲಯ ಾಗುವದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ದೇವರಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವಂಥ ಆತಿ್ಮಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ
ಾಜಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ ಾನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಚಿ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಯೆ ಾಯ 28:16

7 ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲು್ಲ (ಯೇಸು) ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಆದರೆ ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ
ಆತನು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

“ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.” ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

8ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು:

“ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.” ಯೆ ಾಯ 8:14

ದೇವರ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ.

9ನೀ ಾದರೋ ದೇವ ಾದುಕೊಂಡಜ ಾಂಗವೂ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಜಕರೂಮೀಸ ಾದಜನರೂ
ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಾನು ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧ ಾರದಿಂದ ( ಾಪಗಳಿಂದ) ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆತಂದನು.

10ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀವು ದೇವರ ಜನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದಲು ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ
11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳಂತೆ ಮತು್ತ ಪರದೇಶದವರಂತೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 12ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನೀವು
ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. ನೀವು
ಾಡುವಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರುನೋಡುವರುಮತು್ತ ದೇವರುಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದಿನದಂದುಆತನನು್ನ

ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ಈಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

13ಈಲೋಕದಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಜನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 14 ಾಜನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದವರನು್ನ ಹೊಗಳಲೂ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿದೆ.

15 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಲು ಮೂಢರಿಗೆ
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ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಪೇ ಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 16 ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು ಆ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ.
ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಿರಿ. 17 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ದೇವರ
ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ ಮತು್ತ ಾಜನನು್ನ
ೌರವಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟದಉ ಾಹರಣೆ

18 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದನು್ನ ತುಂ ಾ ೌರವದಿಂದ ಾಡಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದ ಮತು್ತ ದ ಾಪರ ಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವ ಾದ
ಒಡೆಯರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 19 ಒಬ್ಬನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾ ಾಗ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 20 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ನೀವು
ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನಿಮಗೇನೂ ಕೀತಿರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 21ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯ ಾಯಿತು. ನೀವುಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಾದರಿಯು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು.

22 “ಆತನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಾಪವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಾವ ಸುಳು್ಳ ಾತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 53:9

23 ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಯ್ದರೂ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ
ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದನು. ಸರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡು ಾತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಶಿಲುಬೆಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಾವು ಾಪಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ, ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು. 25 ನೀವು ಾರಿ ತಪಿ್ಪದ
ಕುರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರುಬನ ಬಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವಿರಿ.

3
ಗಂಡಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ

1ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ 2 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಡುವರು. 3 ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಬಂ ಾರದ

ಒಡವೆಗ ಾಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ದ ಾಧನಗ ಾಗದಿರಲಿ. 4 ಾತಿ್ವಕವೂ
ಾಂತವೂ ಆದ ಆಂತಯರ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ೌಂದಯರ್ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ೌಂದಯರ್ ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ.

5 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಾನು ಾರಳಂತಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ, ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಒಡೆಯನೆಂದು ಕರೆದಳು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾದ ನೀವು ಭಯಪಡದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಾರಳ ನಿಜ ಾದಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ.
7 ಪುರುಷರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೆ ೌರವ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ದುಬರ್ಲರು.
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ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ನೀಡುವ ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ
ಪತಿ್ನಯರಿಗೂ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಳೆ್ಳಯದರ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕಟ

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾಳಿರಿ; ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದಯೆ ತೋರುವವರೂ ಮತು್ತ ದೀನತೆ
ಉಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಿ. 9 ಅಪ ಾರ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಪ ಾರ ಾಡದೆ, ನಿಂದಿಸಿದವನನು್ನ ನಿಂದಿಸದೆ,
ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಈಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸುವವನು

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಿರಲಿ;
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನುಡಿಯದಿರಲಿ.

11ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ.
ಅವನು ಾಂತಿಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿ.

12ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ಾಯು ಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ.” ಕೀತರ್ನೆ. 34:12-16

13 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ೕಗ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಸಂಕಟಪಡಬೇ ಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.”✡ 15 ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು ಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೇನೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 16ಆದರೆ ಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ೌರವಕರ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ, ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವರು ಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
17 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ೌದು,ಅದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

18ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು.

ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಆತನು
ಅಪ ಾಧಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ದೇಹವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಆದರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾದನು.

19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದನು. 20 ಬಹಳ
ಹಿಂದೆ ನೋಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದವರೇ ಅವರು. ನೋಹನು ಾವೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಾತ್ರ,
ಆ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಆ ನೀರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತರುವ
ದೀ ಾ ಾ್ನನದಂತಿದೆ. ದೀ ಾ ಾ್ನನವು ಮೈಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ
✡ 3:14: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 8:12.
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ಬೇಕೆಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾವಿನಿಂದಎದು್ದಬಂದದ್ದರಿಂದಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುತ್ತದೆ. 22ಈಗಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವನು. ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

4
ಾ ಾರ್ಟಾದ ಜೀವಿತ

1 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೋ ಾವವನೆ್ನೕ
ನೀವೂ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ, ದೇವರು ಅಪೇ ಸುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ದಲು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ಾಡುವಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಬಹಳ ಾಲವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ಇಷ್ಟ ಾದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ಕುಡುಕ ಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ; ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕ
ಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮದ್ಯ ಾನಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

4 ನೀವು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ನಿರಥರ್ಕಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಾಡದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.
5 ಆದರೆ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವೇ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ನೀಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವರು
ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇ ಾಗುವುದು. 6 ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ದೇವರಂತೆ
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲೆಂದೇ ಅವರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸ ಾಯಿತು.
ದೇವರ ವರಗಳಿಗೆಉತ್ತಮ ಾಯರ್ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿರಿ

7 ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ನೀವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಎಡಬಿಡದೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಾದುದು. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
9 ಗುಣುಗುಟ್ಟದೆ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡಿರಿ. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ವರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು
ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೇವಕ ಾಗಿರಿ; ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. 11 ಬೋಧಿಸುವವನು
ದೇವರ ನುಡಿಗಳನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಸೇವೆ ಾಡುವವನು ದೇವರೇ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡಲಿ. ನೀವುಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಾಡುವಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಮೂಲಕದೇವರು

ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಧಿ ಾರವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಆಮೆನ್.
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು

12 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡದಿರಿ.
ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆಯೆಂದು
ೕಚಿಸದಿರಿ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ
ನೀವು ಾಗ್ಯವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ದೇವ ಾತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 15ನೀವು ಕೆಡುಕ ಾಗ ಾರದು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗ ಾರದು, ಕಳ್ಳ ಾಗ ಾರದು
ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗ ಾರದು. 16 ನೀವು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
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ಸಂಕಟಪಟ್ಟರೆ, ಾಚಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ (ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ) ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕು.
17 ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಆರಂಭ ಾದರೆ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಏ ಾಗಬಹುದು?

18 “ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ,
ಭಕಿ್ತಹೀನನಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠನ ಗತಿಯೇನು?” ಾನೋಕಿ್ತ. 11:31

19 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಸಂಕಟಪಡುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡತಕ್ಕದು್ದ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

5
ದೇವರಮಂದೆ

1 ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾನೂ ಒಬ್ಬ
ಹಿರಿಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಧೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ಪ್ರ ಾವದಲಿ್ಲ
ಾನೂ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2ನೀವು ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮಂದೆ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ;ಅದುಬಲವಂತದಿಂದಹೊರಿಸಿದಹೊರೆಯಲ್ಲ. ದೇವರುಅದನೆ್ನೕ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವುದು ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ನಿಮಗಿರುವ ಸಂತಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ. 3 ನೀವು ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿರುವ ಆ ಮಂದೆಯಮೇಲೆ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ
ಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆಉತ್ತಮ ಾದರಿ ಾಗಿರಿ. 4ಪ್ರ ಾನ ಕುರುಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾ ಾಗ,

ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವುಲಭಿಸುವುದು. ಮ ಾಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಆ ಕಿರೀಟವುತನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 ಯುವಕರೇ, ಾನು ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.” ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
3:34

6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ೕಗ ್ಯ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ
ಆತನುನಿಮ್ಮನು್ನಮೇಲೆತು್ತವನು. 7ಆತನುನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದರಿಂದನಿಮ್ಮಚಿಂತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ.

8 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ. ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹವು ಾರನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ
ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 9ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

10 ೌದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ದೇವರು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರುವ ದೇವರು ಆತನೇ. ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಪ್ರ ಾವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 11 ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯವು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನದೇ. ಆಮೆನ್.
ಅಂತಿಮ ಶು ಾಶಯಗಳು
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12 ಾನು ಈ ಕಿರುಪತ್ರವನು್ನ ಸಿ ಾ್ವನನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬರೆದೆನು. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸಹೋದರನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಮತು್ತ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಇದುವೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರತೆಯಿಂದಿರಿ.

13 ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆ ಜನರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14ನೀವು ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯಮುದ್ದನು್ನ ನೀಡಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಂತಿಯಿರಲಿ.
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ಪೇತ್ರನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಅ ಸ್ತಲನೂ ಆದ ಸಿಮೆ ೕನ ಪೇತ್ರನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು
ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

2 ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ. ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿ.

ನಮಗೆ ಬೇ ಾದುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ
3 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬೇ ಾದ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಾವು ಆತನನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದನು. 4ಯೇಸು ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ವರಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಆ ವರಗಳಿಂದ
ನೀವು ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5ನೀವುಈಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಾನವನೂ್ನ 6 ಾನಕೆ್ಕ
ದಮೆಯನೂ್ನ ದಮೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಾಳೆ್ಮಗೆದೇವರಸೇವೆಯನೂ್ನ 7ದೇವರಸೇವೆಗೆಸಹೋದರಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ
ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ 8 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ
ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನದಲಿ್ಲ
ಎಂದಿಗೂ ಅ ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ. 9 ಆದರೆ ಇವು ಾವನಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡ ಾರನು. ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಮರೆತವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವುದೇವರಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದೂಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆರೆಂದೂ ತೋರಿಸಲು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ ಾ ಾ್ವಗತವನು್ನ ನೀಡ ಾಗುವುದು. ಆ ಾಜ್ಯವು
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
12 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂಬುದು
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 14 ಾನು ಬಹುಬೇಗ ಈ ದೇಹವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನುಈಲೋಕವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇ .

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು
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16 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಂದ ಕಲಿ್ಪತ ಾದ ಜಾಣೆ್ಮಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ (ದೇವರ) ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗಲೇ
ಆತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಾನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸ್ವರವು, “ಈತನು
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಗ. ಈತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿತು. 18 ಾವುಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆಯೇಸುವಿನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾವೂ ಕೇಳಿದೆವು.*

19 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಆರಂಭ ಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವು
ಮೂಡುವವರೆಗೂ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವೈಯಕಿ್ತಕ
ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಾವ ಪ್ರ ಾದನೆಯೇ ಆಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಜನರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡಿದರು.

2
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು

1 ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಇ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿರು ಾ್ತರೆ. ಜನರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಒಡೆಯನನೆ್ನೕ (ಯೇಸು) ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಬೇಗನೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು ಾಡುವ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಇತರರು ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ. 3 ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ
ಹಣವಷೆ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅವರನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸು ಾತನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ)ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
4ದೇವದೂತರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ

ನರಕಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗುವವರೆಗೂ ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು.

5ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸಿದನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ದನು. ಆದರೆ ನೋಹನನೂ್ನ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ರ ಸಿದನು. ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದವನೇ ನೋಹ.

6ದೇವರು ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ಆತನುಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ, ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿದನು. ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿದಶರ್ನಗಳ ಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಲೋಟನನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ ಅವನು
ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದನು. 8 (ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ದುಷ್ಟಜನರ
ಮಧೆ್ಯ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಮತು್ತ ಕೇಳಿ ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃದಯವು ವೇದನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿತು್ತ.)

9 ೌದು, ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನಬರುವತನಕದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 10ಪ್ರಭುವಿನಅಧಿ ಾರವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ
* 1:18: ನೋಡಿರಿ: ಮ ಾ್ತಯ 17:1-9.
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ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಇಚೆ್ಚಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ದೇವರು ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇವದೂತರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
11ದೇವದೂತರು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೂ ದೇವದೂತರು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ವಿವೇಚಿಸದೆ ಾಯರ್ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹುಟಿ್ಟರುವ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು. 13 ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗುವರು. ಅವರು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿರುವುದು.ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳ ಾದ ಕಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ ಾಡು ಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಅವರು ಜಾರತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತು್ತ ಾಪವನು್ನ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದುಬರ್ಲರನು್ನ ಾಪವೆಂಬ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಾ್ವಥರ್ವನೆ್ನೕ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

15 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದು, ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಬಿ ಾಮನು ಬೆ ೕರನಮಗ. ಅವನು ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಭವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16ಆದರೆ
ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು
ಮೂಕ ಾ್ರಣಿ. ಆದರೆ ಅದು ಾನವನಂತೆ ಾ ಾಡಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯಹುಚು್ಚತನಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿತು.

17ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರತೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ. 18ಅವರು
ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಾತು ಗಳಿಂದ ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಜನರನು್ನ ಾಪಗಳ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಜನರ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರನು್ನ
ಾರಿತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಅವರನು್ನ ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತರೆ. 19ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗದೆ
ಾಶ ಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದನೋ ಅದಕೆ್ಕ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

20 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಾರು ಾಡ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಮೂಲಕಅವರಿಗೆಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತರೆ. 21 ೌದು, ಆ
ಜನರು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ
ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 22 ನಿಜ ಾಗಿ ಈ ಾದೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು: “ ಾಯಿಯು ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ
ನೆಕ್ಕಲು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು”✡ಮತು್ತ “ತೊಳೆದ ಹಂದಿಯು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.”✡

3
ಯೇಸುಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ

✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ. 26:11. ✡ 2:22: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಾನೋಕಿ್ತ. 26:11.
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1ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಎರಡನೆ ಪತ್ರವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಮನಸು್ಸ
ಮತೆ್ತ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಾನು ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ . ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮ ಅ ಸ್ತಲರಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಆ ಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಕುಚೋದ್ಯ ಾಡುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ. 4 ಆ ಜನರು, “ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ

ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
5 ಆದರೆ ಬಹ ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ನೀರೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ನೀರಿನಿಂದ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 6 ಬಳಿಕ ಆ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ
ಾಶ ಾಯಿತು. 7ಈಗಿರುವಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಗೂಅದೇದೇವರ ಾಕ್ಯವುಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ಆ ಾಶಮತು್ತ
ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
8 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇದೊಂದನು್ನ ಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವು ಾವಿರ

ವಷರ್ಗಳಂತಿದೆಮತು್ತ ಾವಿರವಷರ್ಗಳುಒಂದುದಿನದಂತಿದೆ.✡ 9ಕೆಲವುಜನರುತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ,
ಪ್ರಭುವು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಡ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗ ಾರದೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು, ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದು
ದೇವರ ಅಪೇ .

10 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ ಾಶವು ಮ ಾ ೕಷದೊಂದಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ.
11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಎಂತಹ ಜನ ಾಗಿರಬೇಕು? ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ನೀವು
ದೇವರ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಆ ದಿನವು ಬಂ ಾಗ, ಆ ಾಶವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕರಗಿ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಾ ಾದರೋ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ನೂತನ
ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀತಿಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.

14 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೇ ಾವು ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಾಪವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿರಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 15 ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು
ದೇವರಿಂದ ತನಗೆ ದೊರೆತ ಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆ ಾಗ ಇದನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ೌಲನು
ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ೌಲನ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬೇಕೆಂದೇ ತ ಾ್ಪಗಿ ಅಥೈರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಇತರ ಾಗಗಳನೂ್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ವಿವರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ
ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.

ಆ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
✡ 3:8: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 90:4.
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ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಮತು್ತ
ರಕ್ಷಕ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ
ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1ಈಲೋಕವುಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚಿನಿಂದಲೂಇದ್ದ ಜೀವ ಾಕ್ಯದ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾವುನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ: ಅದನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆವು; ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದೆವು, ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿದೆವು,
ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿದೆವು. 2ಆ ಜೀವವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. ಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಹೇಳ ಬಲೆ್ಲವು. ಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಾದ ಜೀವ. ದೇವರು ಈ ಜೀವವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
3 ಾವು ನೋಡಿದವುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇ . ನಮ್ಮ ಈ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡವಿರುವಂಥದು್ದ. 4 ನಮ್ಮ* ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಲೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ
5 ಾವು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಾತೆರ್ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನಲಿ್ಲ

ಅಂಧ ಾರವಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ಾವು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಂ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 7 ದೇವರು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಗ ಾದಯೇಸುವಿನ
ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುತ್ತದೆ.

8 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ
ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಾವು
ಾಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

2
ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡದಿರಲೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾ ಾದರೂ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿ ಾ್ದನೆ. ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 2 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ
ನಿ ಾರಣೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆಗೂಯೇಸುವೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3 ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
ಖಚಿತ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 “ದೇವರನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ
ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.
ಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು,ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.

ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

* 1:4: ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹೀತರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ದಲಿಂದಲೂ ಈ
ಆ ಯು ನಿಮಗಿತು್ತ. ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವ ಾಕ್ಯವೇ ಈ ಆ ಾಗಿದೆ. 8ಆದರೆ ಈ ಆ ಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಆ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅದರ
ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಬಹುದು. ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ
ಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಾಗಲೇ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದೆ.

9 “ ಾನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿನೂ್ನ
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 10 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥದೆ್ದೕನೂ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಅವನುಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೇಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನಿಗೆ ಾನುಎಲಿ್ಲಗೆಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಧ ಾರವುಅವನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.

12ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

13ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದರಿಂದ

ಮತು್ತ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

15 ಈ ಲೋಕವ ಾ್ನಗಲಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿ. ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 16ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ನಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತಣಿಸಲು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಾಯರ್ಗಳು, ಾವು
ನೋಡುವ ಾಪಪೂರಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುವುದು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ದುರಹಂ ಾರಪಡುವುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 17ಈ ಲೋಕವು ಮತು್ತ ಜನರು ಬಯಸುವಂಥವುಗಳು ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
18ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ,ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ಈ ಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನ ್ಮಂದಿಗೆಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆಅವರುಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರುನಿಜ ಾಗಿಯೂನಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು (ದೇವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ಾನು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು? ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ



1 ೕ ಾನ 2:22 1910 1 ೕ ಾನ 3:10

ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವನು ಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವನೇ ಸುಳು್ಳ ಾರ.
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ (ದೇವರು), ಆತನ ಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಮಗನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.

24 ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿರುವ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವೇ ಈ ನಿತ್ಯಜೀವ.

26ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೆಳೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ನಿಮಗೆಈಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
27 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ವರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಾವ ಉಪದೇಶಕರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜ ಾದುದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಉಪದೇಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನೀವು
ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.

28 ೌದು, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ ಬರುವ ದಿನದಂದು ಾವು ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ; ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

3
ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ

1 ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಾದರೋ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವೆವೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗಿನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ ಬಂ ಾಗ
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಆತನಂ ಾಗುವೆವು. ಾವು ಆತನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡುವೆವು.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

4 ಾಪ ಾಡುವವನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ೌದು,
ಾಪ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 5 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಲು ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಾಪವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.
6ಆದ್ದರಿಂದಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಪದಲೆ್ಲೕಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಪವನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವವನು ಆತನನು್ನ ಎಂದೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎಂದೂ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ.

7 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಂತೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
8 ಸೈ ಾನನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸೈ ಾನನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದನು.
9 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು

ದಯ ಾಲಿಸಿದಹೊಸ ಜೀವವುಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ
ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ
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ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡದಿರುವ
ಜನರು ದೇವರಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರಮಗನಲ್ಲ.

ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
11 ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ. 12ನೀವು
ಾಯಿನನಂತಿರಬೇಡಿ. ಅವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ (ಹೇಬೆಲ)
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದದೆ್ದೕಕೆ? ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ
ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೂಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಮ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
14 ಾವುಮರಣವನು್ನ ( ಾಪಗಳನು್ನ) ತೊರೆದು ಜೀವಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೂ್ನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 15 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವ ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಾದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವೂ
ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಾವ ಾದರೂ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯುನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇಕೆಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆಅವನಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 18 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೇವಲ ಶಬ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು.
ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು.

19-20 ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ
ಮನ ಾ್ಸ ಯು ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಾವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು
ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಗಿಂತ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
21 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾವು ದೇವರ

ಬಳಿಗೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಬರಲು ಾಧ್ಯ. 22 ಮತು್ತ ಾವು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 23 ದೇವರ ಆ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ

ಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 24ದೇವರ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.

4
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ೕ ಾನನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2ದೇವ ಾತ್ಮವನು್ನ ನೀವುಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. “ಈಲೋಕಕೆ್ಕಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ
ಬಂದ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ.
3 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳದ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ.
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಈ ಾಗಲೇ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
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4ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವುದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಅವರನು್ನ (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು)
ಸೋಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು (ದೇವರು) ಈ ಲೋಕದ ಜನರಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ (ಸೈ ಾನ)
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಆ ಜನರು (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಲೋಕವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
6 ಾ ಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾವುದು ಸತ್ಯವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಾವುದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದನು್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ

7ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 8 ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ.
9 ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಾಪ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 12ದೇವರನು್ನ ಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

13 ಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.
ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.
15 “ಯೇಸುವೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರೂ ಅವನಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. 17ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ
ದಿನದಂದು ಾವು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವು ಆತನಂತೆಯೇ (ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಥ ಾ
ದೇವರು) ಇರುವುದರಿಂದ ಾವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. 18 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲಿ್ಲ
ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತ್ತದೆ. ದೇವರ
ದಂಡನೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯವಿರುವವನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿಲ್ಲ.

19 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ದಲು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 “ ಾನು
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂನೋಡಿಲ್ಲ! 21ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆ ಾಗಿದೆ.

5
ದೇವರಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವರು

1 ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
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ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. 3 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವುದು. ದೇವರ ಆ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
5ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವವನು
ಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರಮಗನೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು

6 ಬಂ ಾತನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದನು. ಇದು
ನಿಜವೆಂದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೂರು ಾ ಗಳಿವೆ: 8ಆತ್ಮ, ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತ. ಈಮೂರು ಾ ಗಳ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಒಂದೇ.

9ಜನರು ಾ ಹೇಳಿ ಾಗ ಾವುನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆದೇವರ ಾ ಯುಅದಕಿ್ಕಂತಲೂವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೇ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾಗಿದೆ. 10 ದೇವರ
ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನು ದೇವರಿಂದ ಾ ೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವವನು, ದೇವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಅವನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 11ನಮಗೆನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವು ಾಗಿದೇವರು
ಹೇಳಿದನು. ಈನಿತ್ಯಜೀವವುಆತನಮಗನಲಿ್ಲದೆ. (ಯೇಸು) 12 ಾವನಲಿ್ಲ ಆಮಗನಿರು ಾ್ತನೋ ಅವನಲಿ್ಲ
ಆ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ಾವನಲಿ್ಲ ದೇವರಮಗನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ

13 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ
ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಾನು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾವು
ಾವ ಸಂದೇಹಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ (ದೇವರ

ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ)ನಮಗೆಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆಆತನುನಮ್ಮವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 15 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ
ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ (ನಿತ್ಯ ಾದ
ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಾಪವನ್ನಲ್ಲ) ಕಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆ ಸಹೋದರನಿ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಆ
ಸಹೋದರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾಶ್ವತ ಾದ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸದಿರುವ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಾಪವಿದೆ. ಈ ಾಪ ಾಡುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 17 ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದೆ ಾ್ಲ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಾಶ್ವತ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯದಿರುವ ಾಪವೂಇದೆ.

18 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಕೆಡುಕನು ಅವನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ
ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲದೆ. 20 ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ
ಮಗನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು. ಈಗ ಾವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲವು.
ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನು ದೇವರೇ. ಸತ್ಯ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ ಆತನಮಗ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾವು
ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕ ಾದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆಮತು್ತ ಆಕೆಯಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಸತ್ಯವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವುದು.

3 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿ
ನ ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ. ಾವುಈ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯದ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

4ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕೇಳಿ ಾಗ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
5 ಪಿ್ರಯ ಅಮ್ಮನವರೇ, ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸ ಆ ಾಗಿರದೆ ದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಆ ಾಗಿದೆ. 6ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಆ . ನೀವು

ಆರಂಭದಿಂದಲೂಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿರುವಿರಿ.
7 ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ

ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವನು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಮತು್ತಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವೈರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8ನೀವುಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! ನೀವುದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವು ಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇ ಾದ
ಪೂಣರ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಬೇಡಿ. 11 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ನೀವೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದುದು ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ
ಬಳಸಲಿಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಾತ ಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರಿಂದ

ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದಮೂರನೆ ಪತ್ರ

1ಸ ಾಹಿರಿಯನು, ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು

ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದೂ ಆರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಕೆಲವರು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀನು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು. 4 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೆ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ! 6 ನಿನಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಸಹೋದರರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ದೇವರಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
7 ಈ ಸಹೋದರರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಾವ
ಸ ಾಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.
ಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾಗ, ಸತ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾವೂ
ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
9 ಾನು ಸಭೆಗೆಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಆದರೆ ಾವುಹೇಳಿದುದನು್ನ ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಾನೇ ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಇಚಿ್ಛಸು ಾ್ತನೆ. 10 ಾನು ಬಂ ಾಗ,
ದಿ ತೆ್ರೕಫನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲುಅವನುಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆಆಸಹೋದರರಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವಜನರನೂ್ನ
ಅವನು ತಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸಭೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

11 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ; ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂ

ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ದೇಮೇತಿ್ರಯನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ

ಸತ್ಯವೂಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ಾವೂಸಹಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಾವುಹೇಳುವುದು
ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

13 ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ
ಬಳಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಾತ ಾಡಬಹುದು. 15 ನಿನಗೆ ಾಂತಿಯಿರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ

ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು.
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ಯೂದನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು
ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಬರೆಯವ ಪತ್ರ.

2ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಾಂತಿಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ.

ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
3 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಚಿ್ಛಸಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಹೋ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಒಂದೇಸಲ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಅದು ಸವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಕೆಲವು ಜನರು
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರಿ ಾಗುವದಂಡನೆಯಕುರಿತು ಬಹು ಾಲದಹಿಂದೆಯೇ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ ಾದ

ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
5 ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ನಿಮಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ
ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ತರು ಾಯ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 6 ದೇವದೂತರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
ಸ್ವಂತ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವು ಈ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ ಾಯಿತು. ಮ ಾದಿನದಂದು
ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7 ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳೂ ಆ
ದೇವದೂತರಂ ಾದವು. ಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳುಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳುತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೆಂಕಿಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಂಡನೆಯು
ನಮಗೊಂದು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿದೆ.

8 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವರ ಕನಸುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ
ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿವೆ. ಅವರು ಾಪಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ನನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುವಿನ

ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವದೂತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
9 ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ ದೇಹವು ಾರಿಗೆ
ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಿ ಾಯೇಲನು ಸೈ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ದೂಷಣೆ ಾಡಲು ಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳದೆ, “ಪ್ರಭುವು
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದರೆಈಜನರು ತಮಗೆಅಥರ್ ಾಗದ್ದನೂ್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಅವರು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಸಹಜಪ್ರವೃತಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಯೇ
ಹೊರತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೇ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ.
11 ಅವರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು. ಈ ಜನರು ಾಯಿನನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರು
ದ್ರವ್ಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ, ಬಿ ಾಮನ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
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ಕೋರಹನು ಾಡಿದಂತೆ ಈ ಜನರೂ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೋರಹನಂತೆ
ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
12 ನಿಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು ಮುಳುಗಿಹೋದ ಬಂಡೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು

ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವ ಕುರುಬ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಾಳಿಯು ಆ ೕಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
ಅವರು ಾಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಫಲಬಿಡದ ಮತು್ತ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಬಂದು ಉರುಳಿಹೋದ ಮರಗಳಿಂತಿ ಾ್ದರೆ.
13ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲನ ಭೀಕರ ಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಈಅಲೆಗಳುನೊರೆಯನು್ನ ಾರುವಂತೆ ಇವರು
ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಜನರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಇವರಿ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ.

14 ಆ ಾಮನ ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ ಹನೋಕನು ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:
“ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಲ ಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 15ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಭಕಿ್ತಹೀನರು ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದೂಷಣೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆ.”

16 ಈ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾದರೋ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರೂ ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವವರೂ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಬಲಿ ಾದವರೂ ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಮತು್ತ ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು

17ಪಿ್ರಯಸೆ್ನೕಹಿತರೇ,ನಮ್ಮಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಅ ಸ್ತಲರುಮುಂಚೆಏನುಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 18 ಅ ಸ್ತಲರು ನಿಮಗೆ, “ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು ನಗುವ
ಜನರಿರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 19ಈಜನರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ.
ಈಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಾತ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢ ಾಗಿರಿ.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಿ.

22 ಸಂದೇಹವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. 23 ಇತರ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ. ಆ ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಾಪಗಳಿಂದ
ಹೊಲ ಾಗಿರುವ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ

24 ಆತನು (ದೇವರು) ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಲ್ಲನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ತಪೂ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಮಹಿ ಾ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರುವುದಕೂ್ಕ

ನಿಮಗೆ ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25 ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸು ಾತನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವ,ಮಹತ್ವ, ಆಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ೕ ಾನನು
ಬರೆದ ಪ್ರಕಟನೆ

ಪೀಠಿಕೆ
1 ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ. ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ

ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇಸುವಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕ ಾನನಿಗೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ೕ ಾನನು ಾನು ಕಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
3ದೇವರಿಂದಬಂದಈಸಂದೇಶದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಓದುವವರೂಈಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಅದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವವರೂ ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆರವೇರುವ ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

ೕ ಾನನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ
4ಏ ಾ್ಯ* ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ೕ ಾನನು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ವತರ್ ಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ ್ಯ ಾ ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು
ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತು್ತ 5ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ. ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಆತನೇ ದಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣ) ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದನು; 6ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡುವ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂಮಹಿಮೆಪ್ರ ಾವಗಳಿರಲಿ! ಆಮೆನ್.
7 ಇಗೋ, ಯೇಸು ೕಡಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು,

ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು† ಸಹ ನೋಡುವರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಗೋ ಾಡುವರು. ೌದು, ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ! ಆಮೆನ್.

8 ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ‡ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ವತರ್ ಾನ, ಭೂತಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯತ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲರು ಾತನು. ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನು.”

9 ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾನು ದೇವರ
ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪತೊ್ಮಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಪ್ರಭುವಿನ
ದಿನದಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಶಬ್ದವು ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. 11ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದು
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್, ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ, ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಮತು್ತ ಲ ದಿಕೀಯ
ಎಂಬ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

12 ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾರು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ನೋಡಲು ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ, ಏಳು
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ”ನಂತೆ§
ಇರು ಾತನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆತನು ಉದ್ದನೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ
ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವು; ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದ್ದವು; 15 ಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಿದ
ಾಮ್ರದಂತಿದ್ದವು; ಧ ್ವನಿಯು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ೕಷದಂತಿತು್ತ. 16 ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ

* 1:4: ಏ ಾ್ಯ ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯ. (ಇಂದಿನ ಟಕಿರ್.) † 1:7: ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ನೋಡಿರಿ: ೕ ಾನ 19:34.
‡ 1:8: ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಇದು ಗಿ್ರೕಕ್ ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮಮತು್ತ ಕೊನೆಯಅಕ್ಷರ ಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾ್ರರಂಭಿಕನೂ
ಮತು್ತ ಮು ಾ್ತಯ ಾರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. § 1:13: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದುಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13.
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ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನ ಾ ಳಗಿನಿಂದ ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವು
ಹೊರಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನಮುಖವುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ.

17 ಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ಆತನ ಾದಗಳ ಬಳಿ ಸತ್ತವನಂತೆ ಕುಸಿದುಬಿದೆ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟು್ಟ, “ಹೆದರಬೇಡ! ಾನೇ ಆದಿ ಮತು್ತ ಅಂತ್ಯ. 18 ಾನೇ ಜೀವಿಸು ಾತನು.
ಾನು ಸತೆ್ತನು, ಆದರೆ ಇಗೋ ನೋಡು, ಾನು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮರಣದ ಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. 20 ನನ್ನ
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ
ಗೂ ಾಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು. ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ ಏಳು
ಸಭೆಗಳು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರು ಾತನು ಮತು್ತ ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ

ತಿರು ಾಡು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2 “ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ.

ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿ, ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂಬುದನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸತತ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾಧೆಯನು್ನ ಬೇಸರಪಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.
4 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿನ್ನ ದಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ; ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ. ನೀನು ದಲು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು. ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. 6ಆದರೆನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಒಂದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿಕೊ ಾಯಿತರು* ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ.
ಾನು ಸಹ ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಾವನು ಜಯಗಳಿಸು ಾ್ತನೋಅವನಿಗೆತಿನ್ನಲು ಜೀವ ಾಯಕಮರದಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಮರವು

ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದೆ.
ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

8 “ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಸತು್ತ ಜೀವಂತ ಾಗಿ

ಎದು್ದಬಂ ಾತನು ಆತನೇ.
9 “ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ಬಡವನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂಶಿ್ರೕಮಂತ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವುಜನರು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳುನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆಜನರು
ತಮ್ಮನು್ನಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆಅವರು ನಿಜ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈ ಾನನ
ಸ ಾಜದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,ಸೈ ಾನನುನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು
ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀನು ಾಯಬೇ ಾದರೂನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

* 2:6: ನಿಕೋ ಾಯಿತರು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಾಮಿರ್ಕ ಗುಂಪು.



ಪ್ರಕಟನೆ 2:11 1920 ಪ್ರಕಟನೆ 2:24

11 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯಮರಣದಿಂದ ಕೇ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

12 “ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
13 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸೈ ಾನನ ಸಿಂ ಾಸನ ವಿರುವ

ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ಅಂತಿಪನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಪನು
ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಾಗಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ನಗರ ಸೈ ಾನನು ಾಸಿಸುವ ನಗರ ಾಗಿದೆ.

14 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಮನ
ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ದುಬೋರ್ಧನೆ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡಿದರು. 15ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.

ನಿಕೊ ಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
“ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಾನು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವಮನ್ನವನು್ನ† ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಾನು

ಬಿಳು ಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
18 “ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ದೇವಕು ಾರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ

ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಂತಿರುವ ಾದಗಳೂಇರು ಾತನು, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
19 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸೇವೆಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಗಳು ನನಗೆ

ತಿಳಿದಿವೆ. ಈಗ ನೀನು ದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 20ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಯೆಜೆಬೇಲ್ಎಂಬಸಿ್ತ ್ರೕಯುತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡಲುಅವ ಾಶಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಆಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ದೂರಸೆಳೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆಯೂವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆಅಪಿರ್ತ ಾದಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವಂತೆಯೂ ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.‡ 21 ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
ಾಪಗಳಿಂದದೂರಸರಿಯಲು ಾನು ಆಕೆಗೆಸಮಯಕೊಟ್ಟರೂಪರಿವತರ್ನೆಹೊಂದಲುಆಕೆಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮ ಾಸಂಕಟಪಡು ಾ್ತ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವಳು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಮುಖ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾನು ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
23 ಾನು ಅವಳ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತರಂಗವನೂ್ನ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ
ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಇನಿ್ನತರರಿಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಆಕೆಯ
ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ‘ಸೈ ಾನನ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ
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ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬೇರೊಂದು ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಈಗ ನೀವಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಿ.

26 “ಜಯಗಳಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅಪೇ ಸುವುದನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಡುವವನಿಗೆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: 27 ‘ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಮಣಿ್ಣನ ಕುಡಿಕೆಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡು ಾ್ತನೆ.’ ✡ 28 ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಕಿ್ತ ಇದೇ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಉದಯಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.
29ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

3
ಾದಿರ್ಸ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

1 “ ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಜೀವವುಳ್ಳವನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತು್ತ ಹೋಗಿರುವೆ. 2 ಎದೆ್ದೕಳು! ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ.
3ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಮತು್ತ ಕೇಳಿದಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯದೆಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು.
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾ ಾಗ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ.

4 “ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾದಿರ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಕೊಳಕು ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವರು. ಅವರು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಜಯಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಈ ಜನರಂತೆ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯಹೆಸರನು್ನ ಾನು ಜೀವ ಾದ್ಯರಪುಸ್ತಕದಿಂದತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನುನನಗೆ
ಸೇರಿದವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಪವಿತ್ರನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವಿದು: ಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.
ಾನು ತೆರೆದದ್ದನು್ನ ಾರೂಮುಚ್ಚ ಾರರು;✡ಮುಚಿ್ಚದ್ದನು್ನ ಾರೂ ತೆರೆಯ ಾರರು.
8 “ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದ ಾಗಿಲನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅದನು್ನ ಾರೂ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. ನೀನು ದುಬರ್ಲನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲು ನೀನು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಲಿಸು!
ಅಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅದು ಸುಳು್ಳ. ಅವರು ನಿಜ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಜನರು ನೀವೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 10 ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

11 “ ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನೀನಿರುವಂತೆಯೇ ಇರು. ಆಗ ಾರೂ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 12 ಜಯಗಳಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರಸ್ತಂಭವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಅವನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರ

ಹೆಸರನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮೇ ಆ
✡ 2:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 2:9. ✡ 3:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಯೆ ಾಯ 22:22.
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ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

14 “ಲ ದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆ:
“ಆಮೆನ್* ಎಂ ಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯ ಾ ಯೂ ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ

ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
15 “ನೀನು ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ! ನೀನು

ಬಿಸಿ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ ಅಥ ಾ ತಣ್ಣ ಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ! 16 ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಉಗುಳಿ ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇನೂ
ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ದುರವಸೆ್ಥಗೆ
ಒಳ ಾದವ ಾಗಿರುವೆ, ೌ ಾರ್ಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ, ದರಿದ್ರ ಾಗಿರುವೆ, ಕುರುಡ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ಬೆತ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
ಆದರೂ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. 18 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ ಾಕಿದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆಗ ನೀನು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಔಷಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವುದು.

19 “ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ಾನು ತಿದು್ದತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ! ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ಇಗೋ, ಾನು ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ತಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ, ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು
ಅವನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

21“ ಾನು ಜಯಗಳಿಸಿನನ್ನ ತಂದೆ ಡನೆಆತನಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. ಅಂತೆಯೇ
ಜಯಗಳಿಸುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
22ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.”

4
ೕ ಾನನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಿದನು

1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ದಲು ಾತ ಾಡಿದ್ದ ಧ ್ವನಿಯೇ ಮತೆ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು
ತುತೂರಿಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತ ಾ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ
ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಕೂಡಲೇ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವಶ ಾದೆನು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸೂಯರ್ ಾಂತ, ಪದ್ಮ ಾಗ
ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಬಣ್ಣದ ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ.

4 ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5ಆ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಸಿಡಿಲಿನ
ಆಭರ್ಟವೂ ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯೂ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತಿ್ತದ್ದವು.
ಈ ದೀಪಗಳು ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ
ಾಣುವ ವಸು್ತ ಂದಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ಪಚ್ಛ ಾಗಿತು್ತ.

* 3:14: ಆಮೆನ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದಕೆ್ಕ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಹೀಬೂ್ರ ಪದದ ಅಥರ್ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನಿಜ ಾಗಲಿ.



ಪ್ರಕಟನೆ 4:7 1923 ಪ್ರಕಟನೆ 5:9

ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಗು್ಗಲಿನಲೂ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 7 ದಲನೆ ಜೀವಿಯು
ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯದು ಹಸುವಿನಂತಿತು್ತ. ಮೂರನೆಯದರ ಮುಖ ಾನವನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ.
ಾಲ್ಕನೆಯದು ಾರುವ ಗರುಡನಂತಿತು್ತ.* 8ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಒಳ ಾಗದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು
ಹಗಲಿರುಳು ಎಡಬಿಡದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು:

“ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು; ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು.
ಆತನು ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನೂ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೂ ಮುಂದೆ ಬರು ಾತನೂ

ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

9 ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವ, ೌರವ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನು ಆತನೇ. 10 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಹಿರಿಯರುತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬದಿಗಿಟು್ಟ,ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ ಣ ಾಲೂರಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ ಇಂತೆಂದರು:

11 “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ!
ನೀನು ಪ್ರ ಾವ, ೌರವ,ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು; ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡವು.”

5
ಾರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲರು?

1 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರತ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಈಸುರುಳಿಯಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಭೂಮಂಡಲದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾ ಾಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ 4 ಾನು
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಗೋ ಾಡಿದೆನು. 5 ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ! ಯೂದ ಕುಲದ
ಸಿಂಹ ಾಗಿರು ಾತನು (ಕಿ್ರಸ್ತ) ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವನು. ಆತನು
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಏಳುಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ನಂತರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ
ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಇವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಏಳು
ಆತ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದವು. 7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಬಲಗೈಯಿಂದ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 8 ಆಗ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಯಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ತಂತಿ ಾದ್ಯವಿತು್ತ. ಧೂಪವು ತುಂಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾತೆ್ರಗಳು
ದೇವರಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. 9ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಮರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ
ಾಡಿದರು:

“ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ,

* 4:7: ನೋಡಿರಿ: ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 1:4-14.
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ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದರಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣದಿಂದ) ಸಕಲ ಕುಲ, ಾಷೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.

10ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ; ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ;
ಅವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಳುವರು.”

11 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಅನೇಕ ದೇವದೂತರ ಧ ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಈ ದೇವದೂತರು
ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯನು ಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12 ಈ ದೇವದೂತರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದರು:

“ವಧಿತ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ, ಾನವನು್ನ, ಬಲವನು್ನ,
ೌರವವನು್ನ, ಪ್ರ ಾವವನು್ನ, ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!”

13 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗದಲೂ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲೂ್ಲ ಇರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು:

“ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ, ಪ್ರ ಾವ,ಅಧಿ ಾರಗಳುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ!”

14ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು “ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

6
ಕುರಿಮರಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚತು

1ನಂತರ ಕುರಿಮರಿಯುಏಳುಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದುಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು.
ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು
“ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. ಆ ಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವನು ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತ ಜಯಗಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು.

3ಆಕುರಿಮರಿಯುಎರಡನೆಯಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗಎರಡನೆಯಜೀವಿಯು, “ ಾ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4ಆಗಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯುಹೊರಗೆಬಂದಿತು. ಇದು ಕೆಂಪುಕುದುರೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಈ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನಿಗೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲೂ ಜನರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಾಡಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು
ಮ ಾಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.

5ಆಕುರಿಮರಿಯುಮೂರನೆಯಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗಮೂರನೆಯಜೀವಿಯು, “ ಾ”ಎಂದು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು.
6ಆಗ ಒಬ್ಬನ ಸ್ವರ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈ
ಧ ್ವನಿಯು ಹೊರ ಹೊಮಿ್ಮತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋಧಿ. ಒಂದು
ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಾಲಿರ್. ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

7ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಾಲ್ಕನೆಯಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 8 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೂದುಬಣ್ಣದ
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ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನೇ ಮೃತು್ಯ.* ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಾ ಾಳ ಎಂಬುವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಾಲು ಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ನೀಡ ಾಯಿತು. ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬರ ಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ ಾಯಿತು.
9 ಕುರಿಮರಿಯು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು

ಆತ್ಮಗಳಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಕೊಂಡ ಸತ್ಯಕೂ್ಕ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಗಳೇ ಅವು. 10 ಈ ಆತ್ಮಗಳು, “ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮತು್ತ
ಸತ್ಯವಂತ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದವು. 11 ಆ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಯುವಂತೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಲೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ ಾಯಿತು.

12 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು. ಆಗ
ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು ಕಪು ್ಪ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು. ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ
ಕೆಂ ಾದನು. 13 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು ಮರದಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರುವಂತೆ ಉದುರಿದವು. 14 ಆ ಾಶವು ವಿ ಾಗಗೊಂಡು ಸುರುಳಿಯಂತೆ
ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು.

15 ಆಗ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಬಲಿಷ್ಠರೂ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗು ಾಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆಯೂ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 16 ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ; ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿ; 17ಆತನ ಕೋಪವು ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ ಮ ಾದಿನವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಕೋಪದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲ್ಲಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ 1,44,000 ಜನರು

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಬೀಸದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳ ಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2 ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯು ಈ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನು ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದನು. ಭೂಮಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ದೇವರುಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದೇವದೂತನುಈ ಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3“ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ ಭೂಮಿ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ಾ ್ಕಗಲಿ
ಮರಗಳಿ ಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4ನಂತರ,ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರಸಂಖೆ್ಯ ನನಗೆಕೇಳಿಬಂತು. ಅವರಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ1,44,000ಮಂದಿ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಯೂದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ರೂಬೇನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಾದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

6ಆಶೇರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000

* 6:8: ಮೃತು್ಯ ಈ ಪದಕೆ್ಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪದದಲಿ್ಲ ರೋಗ ಎಂಬ ಅಥರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
7ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಲೇವಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
8ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ೕಸೇಫನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಜನರಮ ಾಸಮೂಹ
9 ಬಳಿಕ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಜನರ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಎಣಿಸ ಾಗದಷು್ಟ

ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆಗಳವರೂ ಲೋಕದ ಸಕಲ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯ (ಯೇಸು)
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 10ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಿಗೆಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆಜಯವುಲಭಿಸಿತು”ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 11ಹಿರಿಯರುಅಲಿ್ಲದ್ದರು
ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವದೂತರು ಸಿಂ ಾಸನದಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 12ಅವರು,
“ಆಮೆನ್! ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ ಪ್ರ ಾವವೂ ಾನವೂ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತಯೂ ೌರವವೂ
ಅಧಿ ಾರವೂಮತು್ತ ಬಲವೂಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!” ಎಂದರು.

13ಆಗ ಹಿರಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನರು ಾರು! ಅವರು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವರು?” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

14 “ ಾ್ವಮೀ,ಅವರು ಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ಆಗ ಹಿರಿಯನು, “ಈ ಜನರು ಭೀಕರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು. ಅವರು

ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.* ಈಗ ಅವರು
ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬಿಳು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರು ಈಗ ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರು ಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ. 16 ಆ ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹಸಿವೆ ಾಗಲಿ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ
ಸೂಯರ್ನ ಾಪ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಾವ ಾಪವೂ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಅವರ ಕುರುಬ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಜೀವ ನೀಡುವ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕವ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು
ಒರಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8
ಏಳನೆಯಮುದೆ್ರ

1 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಗಂಟೆಯ
ಾಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಯಿತು. 2ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ದೇವದೂತರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

3ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಈ ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ
ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ದೇವದೂತನು ಸಿಂ ಾಸನದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಪವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 4 ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು
ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ಆಗ

* 7:14: ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ
ಎಂದಥರ್.
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ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳೂಮತಿ್ತತರ ಧ ್ವನಿಗಳೂಭೂಕಂಪಗಳೂಉಂಟಾದವು.
ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು

6ನಂತರ ಆ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
7 ದಲನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಲಸಿದ್ದ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳ

ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಮಳೆಯು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ
ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದವು;ಮತು್ತ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಸುಟು್ಟಹೋದವು.

8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ವಸು್ತ ಂದನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರದ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 9 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ
ಸತು್ತಹೋದವುಮತು್ತ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗ ಾಶ ಾದವು.

10ಮೂರನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಿದನು. ಆಗಪಂಜಿನಂತೆಉರಿಯುವಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವುಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆಬಿತು್ತ. ಆನಕ್ಷತ್ರವು ನದಿಗಳಲಿ್ಲಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಲಿ್ಲಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ “ಕಹಿ ಮರ”* ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವು ಕಹಿ ಾಯಿತು. ಈ ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಅನೇಕ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗ, ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ
ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮೂರನೆಯಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು.

13 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಾಯುಮಂಡಲದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಗರುಡ ಪ ಂದು
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಪ ಯುಗಟಿ್ಟ ಾದಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ತೊಂದರೆ! ತೊಂದರೆ! ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ! ಇತರ ಮೂರು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ತಮ್ಮ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿ ಾಗ ವಿಪತು್ತಗಳು ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿತು.

9
ಐದನೆಯ ತುತೂರಿ— ದಲನೆ ವಿಪತು್ತ

1 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಆ ಾಶದಿಂದ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆ ್ಕ ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪಕೆ್ಕ* ಹೋಗುವ
ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ನಂತರ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳ ಾದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ
ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬರುವಂತೆ ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊಗೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ ಕ ಾ್ಪದವು.

3 ನಂತರ ಮಿಡತೆಗಳು ಹೊಗೆ ಳಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿಳಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಚೇಳುಗಳಂತೆ ಕುಟುಕುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹುಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಸಸ್ಯ ಾ ್ಕಗಲಿ
ಮರ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನಿ ಾಡದಂತೆ ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ನೋವುಉಂಟು ಾಡುವಂತಹ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಮಿಡತೆಗಳು ಕುಟುಕಿ ಾಗ ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಷೆ್ಟೕ ನೋ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
6 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮರಣವನು್ನ ಬಯಸಿದರೂಮರಣವುಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುತ್ತದೆ.

7ಮಿಡತೆಗಳುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
ಕಿರೀಟಗಳಂತೆ ಎನೋ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಾನವರ ಮುಖಗಳಂತಿದ್ದವು. 8 ತಲೆಕೂದಲು
* 8:11: ಕಹಿ ಮರ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಿಡದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಇದು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. * 9:1: ಕೂಪ
ನೋಡಿರಿ: ಪ್ರಕಟನೆ 20:1-3.
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ತಲೆಕೂದಲಂತಿತು್ತ; ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ಹಲು್ಲಗಳಂತಿದ್ದವು. 9ಎದೆಗಳುಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತೆ
ಇದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತುರದಿಂದ ಓಡುವ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ರಥಗಳ
ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 10 ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಾಲಗಳೂ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಜನರಿಗೆ ಐದುತಿಂಗಳ ಾಲ
ನೋವುಂಟು ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 11 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾಜನಿದ್ದನು.
ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅಬದೊ್ದೕನ್”
ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅ ಲು್ಲ ೕನ್” (ವಿ ಾಶಕರ) ಎಂದೂ ಹೆಸರಿತು್ತ.

12 ದಲನೆಯಮ ಾವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಮ ಾವಿಪತು್ತಗಳು ಬರಲಿದ್ದವು.
ಆರನೇ ತುತೂರಿಯ ಾ್ರರಂಭ

13ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. 14ಆ ಧ ್ವನಿಯು
ತುತೂರಿಯಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ಬಳಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ
ಾಲು ್ಕಮಂದಿದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು”ಎಂದುಹೇಳಿತು. 15ಈ ಾಲು ್ಕಮಂದಿದೇವದೂತರನು್ನ ಇದೇ
ವಷರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ದಿನ, ಇದೇ ಾಸಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಇವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು. 16 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಶ್ವದಳದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

17 ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರರನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ
ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು: ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂ ಾದ, ಕ ಾ್ಪದ, ನೀಲಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಧಕದಂತೆ ಹಳದಿ ಾದ
ಕವಚಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುದುರೆಗಳ
ಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ,ಹೊಗೆಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. 18ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವು ಕುದುರೆಗಳ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 19 ಕುದುರೆಗಳ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ
ಾಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು.
20 ಈ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ದೆವ್ವಗಳ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ,
ನಡೆಯ ಾರದ, ನೋಡ ಾರದ ಮತು್ತ ಕೇಳ ಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಅವರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
21 ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಇತರರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಳ್ಳತನವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10
ದೇವದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ

1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ದೇವದೂತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆಯೂ ಅವನ ಾಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ
ಕಂಬಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುರುಳಿಯು ಬಿಚಿ್ಚತು್ತ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲ ಾದವನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ
ಎಡ ಾದವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 ಸಿಂಹ ಗಜಿರ್ಸುವಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಆ
ಬಳಿಕ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳ ಧ ್ವನಿಯು ಾತ ಾಡಿತು.

4 ಅದನು್ನ ಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಏಳು
ಗುಡುಗುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯಬೇಡ. ಅವುಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟಿ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿದನು. 6 ಆ ದೇವದೂತನು ಯುಗ
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ಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿರು ಾತನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ್ಟ ಾತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು: “ಇನು್ನ ಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; 7 ಏಳನೆಯ
ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನಊದಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಾದ ೕಜನೆಯು
ನೆರವೇರುವುದು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯೇ ಈ ೕಜನೆ.”

8ಬಳಿಕ ಪರಲೋಕದಿಂದಮತೆ್ತ ಅದೇ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಹೋಗು,
ದೇವದೂತನಕೈಯಲಿ್ಲರುವಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆದೇವದೂತನು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

9ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆನು.
ಆದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡು. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕಹಿ ಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಆಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು. ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಅದು
ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದಬಳಿಕ, ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿ ಾಯಿತು.
11 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ, ಪ್ರಜೆಗಳ, ಾಷೆಗಳ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11
ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು

1 ತರು ಾಯ ದಂಡದಂತಿರುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು:
“ಹೋಗು,ದೇವರಆಲಯವನೂ್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನಅಳತೆ ಾಡು;ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವಜನರನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ ಾಕು. 2 ಆದರೆ ಆಲಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಾಲ
ತುಳಿ ಾಡುವರು. 3 ಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳಿಗೆಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಾವಿರದಇನೂ್ನರ
ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ.”

4 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು ಮತು್ತ ಎರಡು
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು. 5ಈ ಾ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ,
ಾ ಗಳ ಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಬಂದು ಅವರ ಶತು್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಈ ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಆ ಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿಸಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ
ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷು್ಟ ಸಲ ಹೀಗೆ
ಾಡಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7ಈಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ

ಬರುವ ಮೃಗವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೃಗವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊಂದು
ಾಕುತ್ತದೆ. 8 ಈ ಾ ಗಳ ಎರಡು ಶವಗಳು ಮ ಾನಗರದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಈ ನಗರಕೆ್ಕ
ಸೊದೋಮ್* ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಥರ್ವಿದೆ.
ಪ್ರಭುವು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9 ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ, ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗದವರು
ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ಾಲ ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ಜನರು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ. 10ಈ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಸ ಾರಂಭಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

* 11:8: ಸೊದೋಮ್ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಾಸ ಾಡಿದಸ್ಥಳ. ದೇವರುಅವರನಗರವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದರಮೂಲಕಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
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11 ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು. 12 ಅನಂತರ “ಮೇಲೇರಿ ಬನಿ್ನ!” ಎಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಮ ಾ ಾಣಿಯುಆಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆತಿಳಿಸಿತು. ಆಗಆಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ೕಡದೊಂದಿಗೆಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

13ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಆ ನಗರದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಭೂಕಂಪದಲಿ್ಲ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರು ಾಶ ಾದರು. ಾಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು
ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದರು.

14ಎರಡನೆಯಮ ಾವಿಪತು್ತ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೂರನೆಯಮ ಾವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ.
ಏಳನೆಯ ತುತೂರಿ

15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದಗಳು
ಉಂಟಾದವು. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವು:

“ಈ ಲೋಕದ ಾಜ್ಯವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿ
ಾ ಾರ್ಟಾಯಿತು.

ಆತನುಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವನು.”

16ನಂತರಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿಹಿರಿಯರು ಣ ಾಲೂರಿದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ದೇವರಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಇವರು. 17ಆ ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, ಭೂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದತನೇ,
ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

18ಲೋಕದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಸಮಯ.

ಸತ್ತವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವ
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.

ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಿದು.”

19 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಆಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು,
ಶಬ್ದಗ ಾದವು, ಗುಡುಗುಗ ಾದವು, ಭೂಕಂಪಗ ಾದವುಮತು್ತ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

12
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್

1 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು. ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು.
ಆಕೆಯ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.

3 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವು ಾಣಿಸಿತು: ಕೆಂ ಾದ ಮ ಾ ಘಟಸಪರ್ ಂದು
ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯಮೇಲೂ ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 4 ಆ ಸಪರ್ದ ಾಲವು ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
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ಾಗವನು್ನ ಸೆಳೆದೆಳೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿತು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆರುವ ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿ ಾಕಲು ಆ ಸಪರ್ವು
ಾದುಕೊಂಡಿತು್ತ.
5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳುವ ಒಂದು ಗಂಡು

ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವಳ ಮಗುವನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಯಿತು. 6 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ ಾಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದಳು. ಆ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ
ೕಷಿಸ ಾಗುವುದು.
7 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಮಿ ಾಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹದೂತರು ಆ

ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಆ ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ದೂತರೂ ಹೋ ಾಡಿದರು. 8ಆದರೆ
ಆಘಟಸಪರ್ವೂಅದರ ದೂತರೂ ಸೋತುಹೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
9 ಆ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಪರಲೋಕದಿಂದ (ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಹೆಸರಿದೆ.
ಅದು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಪು ್ಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಅದರ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದ ಾ್ಲದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜಯವು,
ಶಕಿ್ತಯುಮತು್ತ ಾಜ್ಯವು ಾಗೂಆತನವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಅಧಿ ಾರವುಈಗಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಾಡುವವನನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ದೂರು ಹೇಳಿದನು. 11 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂತಮ್ಮ ಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಣಕೆ್ಕ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೇ, ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಆದರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ, ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು! ಸೈ ಾನನು ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ತನಗಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.”

13 ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ತನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮ ಾಗರುಡನ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ತನ ಾಗಿ ಮರುಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಹೋಗಲು ಆಕೆಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವಳು ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ೕಷಣೆ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಾಣದಂತೆ
ಮರೆ ಾಗಿರುವಳು.

15ಆಗ ಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಾಯಿಂದ ನದಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ಹೊರಚೆಲಿ್ಲತು. ಆ ಪ್ರ ಾಹದ ನೀರು ಅವಳನು್ನ
ಕೊಚಿ್ಚ ಕೊಂಡುಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆ ಘಟಸಪರ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು, ಘಟಸಪರ್ದ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನದಿಯನು್ನ
ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 17 ಆಗ ಘಟ ಸಪರ್ವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಇತರ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಾ
ಹೇಳುವವರಮೇಲೆ ಹೋ ಾಟ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು.

18ಆಘಟಸಪರ್ವು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

13
ಎರಡು ಾ್ರಣಿಗಳು

1 ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು
ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆಯಮೇಲೂದೇವದೂಷಣೆ ಾಮಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 2ಈಮೃಗವು
ನೋಡಲು ಚಿರತೆಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾದಗಳುಕರಡಿಯ ಾದಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅದರ ಾಯಿಯುಸಿಂಹದ
ಾಯಿಯಂತಿತು್ತ. ಘಟಸಪರ್ವು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಾದ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಿತು.
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3ಮೃಗದ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯು ಾಯಗೊಂಡು ಸತ್ತಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಮರಣಕರ ಾದ
ಈ ಾಯವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು ಆ ಮೃಗವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 4 ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಸಪರ್ವನೂ್ನ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ಮೃಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಲ ಾಲಿಗಳು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅದರ
ವಿರುದ್ಧ ಾರು ಹೋ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಆಮೃಗಕೆ್ಕ ಬ ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು.
ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಬಳಸಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡ ಾಯಿತು. 6 ಆ
ಮೃಗವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಡಲು ತನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆ ಾಡಿತು. 7 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಸಕಲ ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆ ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 8 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೃಗವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. ಲೋಕವುಆರಂಭಗೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರೇ ಈ ಜನರು.

9ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಲಿ:

10ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವವನು
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು.

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
11 ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ

ಟಗರಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 12ಈ ಮೃಗವು
ದಲಿನ ಮೃಗದ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನೕ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಲಿನ

ಮೃಗವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಾಡಲುಅದುತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯದಿಂದ
ಗುಣಮುಖ ಾದದೆ್ದೕ ದಲನೆಯ ಮೃಗ. 13 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.
14ಈಎರಡನೆಯಮೃಗವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಅದು ಈ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ. ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಗೊಂಡಿದೂ್ದ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ ದಲನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ೌರವ ತೋರಲು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವಂತೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿತು. 15 ದಲನೆಯ ಮೃಗದ
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎರಡನೆಯಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಾ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಬಂದಿತು. ಅದು ತನ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲು್ಲವು ಾಗಿ ಆ ಹೊರಡಿಸಿತು.

16ಎರಡನೆಯಮೃಗವುಸಹಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆಚಿಕ್ಕವರನು್ನ,ದೊಡ್ಡವರನು್ನ, ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ,ಬಡವರನು್ನ,
ಗು ಾಮರನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರನು್ನ, ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಗುರುತು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿತು. 17 ಈ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಾರೂ ಕೊಳು್ಳವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಾರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುತು ಏನೆಂದರೆ ಆಮೃಗದ ಹೆಸರು ಅಥ ಾ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯ.
18 ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ. ಇಲಿ್ಲ ಾನದ

ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯುಮನುಷ ್ಯನ ಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಂಖೆ್ಯ 666.
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14
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಉತ್ಸವ ಗೀತೆ

1 ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಇದ್ದನು. ಆತನು
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ತೆಯಲಿ್ಲ 1,44,000 ಜನರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಣೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ತಂದೆಯಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

2 ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮತು್ತ ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಇದಿ್ದತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತರುವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3 ಜನರು ಸಿಂ ಾಸನದ, ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ
1,44,000 ಜನರು ಾತ್ರ ಈ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಾಡನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಕಲಿಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

4 ಇವರು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದೆ ಕನಿ್ನಕೆಯರಂತೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು
ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದವರೇ 1,44,000ಮಂದಿ. ದೇವರಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ ಅಪಿರ್ತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಇವರೇ
ದಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 5ಈಜನರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂರುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು

ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಾಷೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿತ್ಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಆ ದೇವದೂತನಲಿ್ಲತು್ತ. 7 ಆ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ
ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಅವಳು
ಾಶ ಾದಳು! ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು! ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬಮತು್ತ ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ದಲ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ಈ
ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಮೃಗವನೂ್ನ ಮೃಗದ
ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು. 10 ಅವನು ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅದರ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಮುಂದೆ
ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದಿಂದ ಾತನೆಪಡಿಸ ಾಗುವುದು. 11 ಅವರ ಾತನೆಯೆಂಬ ಹೊಗೆಯು ಸ ಾ
ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಮೃಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ
ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ಹಗಲಲೂ್ಲ ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.”
12 ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟರಬೇಕು.

13 ನಂತರ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು:
“ಇದನು್ನ ಬರೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಾಯುವಂತಹ ಜನರು ಧನ್ಯರು.”

“ ೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದವ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಾಡಿದುದೆಲ್ಲವೂಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲ
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14 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ* ಾಣುತಿ್ತದ್ದವನುಆಬಿಳಿಯ ೕಡದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 15ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಈ ದೇವದೂತನು
ೕಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಫಸಲನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಾಕೆಂದರೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಸಲು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16ಆದ್ದರಿಂದ ೕಡದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೀಸಿದನು. ಆಗ
ಭೂಮಿಯಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

17 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದ ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆ
ದೇವದೂತನಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿತ ಾದ ಒಂದು ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 18 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಅವನು ಹರಿತ ಾದ
ಕುಡುಗೋಲಿದ್ದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಭೂಮಿಯ
ಾ್ರ ತೋಟದಿಂದ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ, ಾ್ರ ಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗೆ ಎಸೆದನು. 20 ಆ ಾ್ರ ಯನು್ನ ನಗರದ
ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಕಿವುಚಿ ಾಕಿದರು. ಆ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು. ಅದು ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರಕೆ ್ಕ ಏರಿ ಇನೂ್ನರು ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

15
ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೊನೆಯಉಪದ್ರವಗಳು

1 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದು ಮ ಾ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ
ಕೋಪವುಈಉಪದ್ರವಗ ಂದಿಗೆಮುಗಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವು ಕಡೆಯಉಪದ್ರವಗ ಾಗಿದ್ದವು.

2 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬೆರಸಿದ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಾಣಿಸುವ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
ಮೃಗವನು್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದವು. 3 ಅವರು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:

“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡುವೆ.

ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಜನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂಸತ್ಯವೂಆಗಿವೆ.

4ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭಯಗೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.

ನೀನು ಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವನು.
ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.”

5ಇ ಾದ ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಪರಲೋಕದಆಲಯವು (ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು) ತೆರೆಯಿತು.
6ಏಳುಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ ಏಳುಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಶುಭ್ರ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿ ಈ ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ
ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು. ಈ ಾತೆ್ರಗಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ
* 14:14: ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಇದು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಹೆಸರು. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ
ಪದವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೋಡಿರಿ: ಾನಿಯೇಲನು 7:13-14.
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ಕೋಪದಿಂದತುಂಬಿದ್ದವು. 8ದೇವರವೈಭವಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯಹೊಗೆಯಿಂದಆಲಯವುತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ಏಳು ದೇವದೂತರ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

16
ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಾತೆ್ರಗಳು

1 ನಂತರ ಆಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಶಬ್ದವು ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೋಗಿ ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

2 ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು. ಆಗ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹುಣು್ಣಗ ಾದವು.

3ಎರಡನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು
ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನ ರಕ್ತದಂ ಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.

4 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನದಿಗಳ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು. ಆಗ ನದಿಗಳು ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. 5 ಆಗ ನೀರಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ದೂತನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು:

“ನೀನೇ ವತರ್ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲರು ಾತನು.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನೀನು ನೀಡಿದಈ ತೀಪುರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರುವೆ.
6ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದರು.
ಈಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ನೀಡಿರುವೆ.

ಅವರು ಇದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

7ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು:

“ ೌದು, ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.”

8 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಜನರನು್ನ
ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂದಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 9ಜನರು ಕುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ
ಕಂದಿಹೋಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಶಪಿಸಿದರು. ಈ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಂತಿ್ರಸ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆಜನರು ತಮ್ಮಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಆ ಮೃಗದ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.
ಮೃಗದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂಧ ಾರವು ಕವಿಯಿತು. ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
11ಜನರು ತಮ ಾದ ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಜನರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

12ಆರನೆಯದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನಯೂಫ್ರಟಿಸ್ಮ ಾನದಿಯಮೇಲೆಸುರಿಸಿದನು.
ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರುಗಳು ಬರಲು ಾಗರ್ವು
ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 13ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದಮೂರು ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವುಘಟಸಪರ್ದ
ಾಯಿಂದ, ಮೃಗದ ಾಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 14 ಈ



ಪ್ರಕಟನೆ 16:15 1936 ಪ್ರಕಟನೆ 17:6

ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸೈ ಾನನ ಆತ್ಮಗ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ ಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಈ
ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮ ಾದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ, ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ
ಾಜರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
15 “ಕೇಳಿರಿ! ಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆಗ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

16 ಬಳಿಕ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಾಜರುಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಹಮೆರ್ಗದೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಒಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಆಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳೂ ಾಣಿಗಳೂ ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಮತು್ತ ಭೂಕಂಪವೂ
ಆಯಿತು. ಜನರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂತಹ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವು
ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ಮ ಾನಗರವು ಒಡೆದು ಮೂರು ಾಗ ಾಯಿತು. ಜ ಾಂಗಗಳ
ನಗರಗಳು ಾಶ ಾದವು. ಮ ಾನಗರ ಾದ ಾಬಿಲೋನನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ
ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಸಕಲ
ದಿ್ವೕಪಗಳೂ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು. 21 ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ನೂರು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಉಪದ್ರವದ
ಾಟದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಈಉಪದ್ರವವು ಬಹಳ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ.

17
ಮೃಗದಮೇಲಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ಏಳು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ದೇವದೂತನು, “ ಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ವೇ ಾ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ನೀಡುವ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹಳ ನೀರುಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವಳುಅವಳೇ.
2 ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿದರು. ಲೋಕದ ಜನರು ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೆಂಪು ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಮೃಗದ ಮೈಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ದೇವದೂಷಣೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಾನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆ ಬಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿತು್ತ. 5ಅವಳ ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಹವನು್ನ ಬರೆದಿತು್ತ. ಆ ಬರಹಕೆ್ಕ ಗೂ ಾಥರ್ವಿತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದು್ದದು ಹೀಗಿತು್ತ:

ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬಮ ಾನಗರಿಯು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಯಿ.

6 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಜನರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅವಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿದ್ದಳು.
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ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ನನಗೆ ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. 7 ಆಗ ದೇವದೂತನು
ನನಗೆ, “ನೀನೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡೆ? ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಈಕೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಏಳು ತಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗದ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗವು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ
ಮೃಗವು ಜೀವಂತ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದಬಂದು
ಾಶ ಾಗು ವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತ ಾಗಿತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆಮತೆ್ತ ಬರುವುದು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲ.

9 “ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬೇಕು. ಆ ಮೃಗದ ಏಳು ತಲೆಗಳೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗ ಾಗಿವೆ. ಅವು ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಐದು ಮಂದಿ
ಾಜರುಗಳುಈ ಾಗಲೇಸತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಾತ್ರ ಈಗಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕೊನೆಯ ಾಜನುಬರು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರು ಾ್ತನೆ. 11ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ, ಆದರೆಈಗ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ಈ
ಮೃಗವು ಎಂಟನೆಯ ಾಜ. ಈಎಂಟನೆಯ ಾಜನೂ ದಲ ಏಳು ಾಜರುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನು.
ಅವನೂ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

12 “ನೀನು ನೋಡಿದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೇ ಹತು್ತ ಾಜರುಗ ಾಗಿವೆ. ಈ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳು ಇನೂ್ನ
ತಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗದ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ
ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ. 13ಈಹತು್ತ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂಒಂದೇಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರುತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಅವರು ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ್ದರಿಂದ

ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನೊಂದಿಗೆ, ಾನು ಕರೆದಿರುವ ಜನರು, ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಇದ್ದರು” ಎಂದನು.

15 ನಂತರ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಆ ವೇಶೆ್ಯಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನೀರುಗಳನು್ನ
ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ನೀರುಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಜನರನೂ್ನ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಷೆಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸು ತ್ತವೆ. 16 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳು ( ಾಜರುಗಳು) ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು,
ಅವಳನು್ನ ನ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅವಳ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 17 ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಆ ಹತು್ತ ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಳಲು ತಮಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ ್ಕ ಕೊಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.
ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಅವರು ಆಳು ಾ್ತರೆ. 18ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಆಳುವಮ ಾನಗರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.”

18
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಶ ಾಯಿತು

1 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ
ದೇವದೂತನಿಗೆ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನ ಪ್ರ ಾವವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
2ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು:

“ಅವಳು ಾಶ ಾದಳು!
ಾಬಿಲೋನೆಂಬಮ ಾನಗರಿಯು ಾಶ ಾದಳು!

ಅವಳು ( ಾಬಿಲೋನ್) ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದಳು,
ಸಕಲ ಅಶು ಾ್ಧತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಾದಳು,
ಅಶುದ್ಧ ಾದಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾದಳು.”



ಪ್ರಕಟನೆ 18:3 1938 ಪ್ರಕಟನೆ 18:13

3ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬಮತು್ತ ಅವಳಲೈಂಗಿಕ ಾಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾದರು.

ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿದರು.
ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಅತಿ ಾದ ಸುಖದಿಂದ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು.

4ನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿತು:

“ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.
ಆಗ ನೀವು ಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;

ಅವಳಿ ಾಗುವಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5ಆ ನಗರಿಯ ಾಪಗಳು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿವೆ.

ಅವಳು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ.
6ಆ ನಗರಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅವಳಿಗೆ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಿರಿ.
7ಅವಳು ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭವದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿರಿ.
‘ ಾನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಣಿ.

ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವಳು ತನಗೆ ಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

8ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆಮರಣ, ಗೋ ಾಟ,
ಭೀಕರ ಾಮ ಎಂಬಉಪದ್ರವಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳುಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತಳೆ.

9 “ಅವ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡಿ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾದ ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು
ಅವಳದಹನದಿಂದೇರುವಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ಅವಳು ಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾಜರುಗಳು
ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. 10 ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಾಜರುಗಳು ಭಯದಿಂದ
ದೂರನಿಂತು ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ,
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,

ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಆಯಿತ ಾ್ಲ!’

11 “ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
ಅವರು ಾರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ದುಃಖಿಸುವರು.
12ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ರ ಾ್ತಂಬರ,
ಸಕಲವಿಧ ಾದಅಗಿಲುಮರ,ದಂತದಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾ ಬಗೆಯವಸು್ತಗಳು,ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವಮರ,
ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. 13ಆ ವತರ್ಕರು ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಾಂ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ಗಳು, ಧೂಪ, ಪರಿಮಳತೈಲ, ಾಂ ಾ್ರಣಿ, ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ ಹಿಟು್ಟ,
ಗೋಧಿ, ದನಕರು, ಕುರಿ, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಗು ಾಮರು ಮತು್ತ ಾನವ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ.
ವತರ್ಕರು ಅಳು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:
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14 ‘ ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸಿದಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಮತು್ತ ಅಲಂ ಾರಿಕ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.

ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.’

15 “ಆ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಅವಳಿಂದ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಾರಿ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದ ವತರ್ಕರು ಇವರೇ. 16 ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:

‘ಅ ್ಯೕ,ಅ ್ಯೕ,ಮ ಾನಗರಿಯೇ!
ಅವಳು ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ,
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದಉಡುಪನು್ನ ಮತು್ತ ರ ಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅವಳುಚಿನ್ನ, ರತ್ನ,ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು!

17ಈ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!’

“ಹಡಗುಗಳ ಒಡೆಯರೂ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು 18 ಾಬಿಲೋನಿನ ದಹನದಿಂದೇರುತಿ್ತದ್ದ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಈ ಮ ಾನಗರಿಯಂತಹ ನಗರವು ಇರಲೇ
ಇಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 19 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:

‘ಅ ್ಯೕ! ಅ ್ಯೕ! ಈಮ ಾನಗರಿಗೆ ಎಂ ಾ ಗತಿ ಾಯಿತು!
ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾದರು!

ಆದರೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು!
20ಪರಲೋಕವೇ, ಇದರಿಂದ ನೀನೂ ಸಂತೋಷಪಡು!
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ,ಅ ಸ್ತಲರೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ನೀವೂ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.’ ”

21 ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಆ
ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಂತಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎಸೆದು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಮ ಾನಗರಿ ಾದ ಾಬಿಲೋನ್ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಆ ನಗರಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಾಪ್ರ್ ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು, ಕೊಳಲು ಮತು್ತ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವ ಜನರ ಸಂಗೀತವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಾರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
23ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಧೂವರರ ಧ ್ವನಿಯು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಪ್ರಪಂಚದಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನ ಾಟದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂಮರು ಾದರು.
24ಅವಳುಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಜನರ

ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು.”
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19
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

1 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಮ ಾಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ, (ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ)
ಜಯವೂಪ್ರ ಾವವೂಅಧಿ ಾರವೂನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
2ಆತನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.”

3ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ಅವಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮೇಲೇಳುತಿ್ತರುವುದು.”

4 ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಣ ಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು,

“ಆಮೆನ್! ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು,

“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ೌರವ ನೀಡುವ ಚಿಕ್ಕವರೇ, ದೊಡ್ಡವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ನಂತರ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರ ಮ ಾಶಬ್ದದಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿ ಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರ ಾಹದ
ನೀರಿನ ೕಷದಂತೆಯೂ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇತು್ತ. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ!
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸೋಣಮತು್ತ ಸಂತಸಪಡೋಣ!
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ! ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ (ಯೇಸು) ವಿ ಾಹ ಾಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ

ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಧು (ಸಭೆ) ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

8ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ವಧುವಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನೀಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಾರುಮಡಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ ಾಗೂ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.”

(ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳು ಎಂದಥರ್.)
9 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ರೀತಿ ಬರೆ: ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ

ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಧನ್ಯರು!” ನಂತರ ದೇವದೂತನು, “ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಾದ
ನುಡಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ಆಗ ಾನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವನ ಾದದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ
ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು! ಏಕೆಂದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಮೇಲಿನ ಸ ಾರನು

11 ನಂತರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ
ಕುದುರೆಯಿತು್ತ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ ಾರನ ಹೆಸರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ. ಆತನು
ತನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಆತನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ನೆನೆಸಿದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು

ದೇವರ ಾಕ್ಯ. 14 ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವರು ಬಿಳು ಾಗಿಯೂ ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ನಯ ಾದ ಾರಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 15 ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಾಯಿಂದ ಹರಿತ ಾದ ಕತಿ್ತ ಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಈ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಿವುಚಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
16ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯಮೇಲೆಯೂಆತನ ಾಲಿನಮೇಲೆಯೂ,

“ ಾಜಾಧಿ ಾಜಮತು್ತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು”

ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
17 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ

ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು: “ದೇವರ ಮ ಾಭೋಜನಕೆ್ಕ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. 18ನೀವು ಾಜರುಗಳ ಮತು್ತ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಕುದುರೆಗಳ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವರ, ಗು ಾಮರ, ಚಿಕ್ಕವರ ಮತು್ತ
ದೊಡ್ಡವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಬನಿ್ನರಿ.”

19 ನಂತರ ಾನು ಲೋಕದ ಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಈ
ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಮೃಗ ಾ ್ಕಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡಿದವನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೃಗದ
ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಲು
ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯನೂ್ನ ಮೃಗವನೂ್ನ, ಬೆಂಕಿ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ
ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. 21 ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಈ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿಂದವು.

20
ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

1ಆಗಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆದೇವದೂತನು
ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಪು ಾತನ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವೇ ಸೈ ಾನ.
ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
3 ಆ ದೇವದೂತನು ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗ ಾಕಿದನು,
ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು
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ಾಡದಿರಲೆಂದು ಆ ದೇವದೂತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಆ
ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಗುವುದು.

4 ನಂತರ ಾನು ಕೆಲವು ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಜನರು ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆ ಜನರು ಮೃಗವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯಮೇ ಾಗಲಿ
ಕೈಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳಿದರು. 5 (ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಜನರು ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಜೀವಂತ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.)
ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನ. 6 ಪ್ರಥಮ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರು ಪವಿತ್ರರೂ ಧನ್ಯರೂ

ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳು ಾ್ತರೆ.
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೋಲು

7 ಒಂದು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸೈ ಾನನನು್ನ ಅವನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡ ಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಸೈ ಾನನು ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಾಗೋಗ್ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

9 ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶಿಸಿ್ತನಿಂದ ನಡೆ ಾಡಿ ದೇವಜನರ ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ
ಪಿ್ರಯ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಸೈ ಾನನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 10 ಸೈ ಾನನನು್ನ (ಇವನೇ ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದವನು.)
ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಮೃಗವೂ ಇತು್ತ, ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಇದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಲೋಕದ ಜನರಿ ಾಗುವ ತೀಪುರ್

11 ಬಳಿಕ ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾದವು.
12 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಯಿತು. ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರಪುಸ್ತಕಗಳೂಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆಅವರು
ಾಡಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ ಆ ಾರದಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಯಿತು. ಇವುಗಳುಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
13 ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ ಾ ಾಳವೂ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂಅವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡ ಾಯಿತು. 14ಆಮೇಲೆ
ಮೃತು್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾಳವನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯು ಎರಡನೆಯ
ಮರಣ. 15ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ೕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಎಸೆಯ ಾಯಿತು.

21
ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್

1 ನಂತರ ನೂತನ ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನು್ನ* ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ದಲನೆ
ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ದಲನೆ ಭೂಮಿ ಅದೃಶ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಗರವೇ ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್. ವಧುವು ತನ್ನ ಪತಿ ಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.

3 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಈಗ ದೇವರ
ಮನೆಯು ಜನರ ಸಂಗಡವಿದೆ. ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಆತನವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
* 21:1: ನೂತನ… ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ಯೆ ಾಯ 65:17; 66:22; 2 ಪೇತ್ರ 3:13.
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ದೇವರು ಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 4ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒರಸಿ ಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋ ಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನೋವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು, “ನೋಡು! ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆತನು, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು! ಾನೇ
ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನೇ ಾ್ರರಂಭವೂ ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾ ಾರಿದವರಿಗೆ
ಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 7ಜಯಗಳಿಸುವವನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನ ದೇವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 8ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳಿಗೆ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯ ಾಡುವವರಿಗೆ, ಕೊಲೆ ಾರರಿಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ,
ಾಟಮಂತ್ರ ಾರರಿಗೆ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರಿಗೆ, ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ

ಕೆರೆಯೇ. ಇದು ಎರಡನೆಯಮರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
9 ಕಡೆಯ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ. ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಪತಿ್ನ ಾಗಲಿರುವ
ವಧುವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 10 ಆ ದೇವದೂತನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವಶ ಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ
ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನಗರವು ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತತು್ತ.

11 ಆ ನಗರವು ದೇವರ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಬಹು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಜ್ರದಂತೆ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳುಳ್ಳ
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು,
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು. 14 ಆ
ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಹನ್ನರೆಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.

15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆಗೋಲಿತು್ತ. ಆ ನಗರವನು್ನ,
ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
16 ನಗರವನು್ನ ಚೌಕೋನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತನು
ತನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ ನಗರವನು್ನ ಅಳೆದನು. ನಗರವು 1,500 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ, 1,500 ಮೈಲಿ
ಅಗಲ ಮತು್ತ 1,500 ಮೈಲಿ† ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ದೇವದೂತನು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು
ಮನುಷ ್ಯರ ಳದಲಿ್ಲ 144 ಳವಿತು್ತ.‡ ದೇವದೂತನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಅಳತೆ ಾನವೇ ಅದು.
18 ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸೂಯರ್ ಾಂತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ನಗರವನು್ನ ಾಜಿನಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಾದ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ.

19 ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡಿ ಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು.
ದಲನೆ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ ವಜ್ರ, ಎರಡನೆಯದು ವೈಢೂಯರ್, ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ, 20 ಾಲ್ಕನೆಯದು

ಪದ್ಮ ಾಗ, ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ, ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು
ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರನೀಲ ಮತು್ತ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ. 21ಹನೆ್ನರಡು ಾಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು

† 21:16: 1,500ಮೈಲಿಅಂದರೆ ಸು ಾರು 2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು. ‡ 21:17: 144 ಳಅಂದರೆ ಸು ಾರು 72ಮೀಟರ್
ಅಥ ಾ 210ಅಡಿಗಳು.
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ಾಗಿಲು ಒಂದೊಂದು ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ನಗರದ ಬೀದಿಯು ಾಜಿನಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

22 ಾನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭು ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು (ಯೇಸು) ನಗರದ ಆಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 23 ನಗರದ ಮೇಲೆ ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ
ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರ ಾವವೇ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ನಗರಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ನೀಡಿದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಲೋಕದ
ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತರು ಾ್ತರೆ. 25ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚು್ಚವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೇ ಇಲ್ಲ. 26 ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈಭವ ಮತು್ತ ೌರವಗಳು ನಗರಕೆ್ಕ
ಬರುತ್ತವೆ. 27 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾವುದೂ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಾನಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ ನಗರವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವನೋ ಅವರು ಾತ್ರ
ಆ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

22
1 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನದಿಯು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ

ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ನದಿಯು ದೇವರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಆಗಮಿಸಿ, 2 ನಗರದ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೀವವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದ ್ದವು. ಆ ಜೀವವೃಕ್ಷವು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸು ಾ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ತರದ
ಫಲಗಳನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

3 ದೇವರಿಂದ ಾಪ ಹೊಂದಿದ ಾವುದೂ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ (ಯೇಸು) ಸಿಂ ಾಸನವು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರು ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ. 4 ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅವರ ಹಣೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ದೀಪದ ಬೆಳ ಾಗಲಿ
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ.

6ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ತೋರಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ: 7 ‘ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರುವವನು ಧನ್ಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಾನೇ ೕ ಾನನು. ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆನು ಮತು್ತ ನೋಡಿದೆನು. ಾನು ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ, ಕಂ ಾಗ,ನನಗೆಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡ! ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ,
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು. ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡಬೇಡ.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 11 ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು. ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು.
ೕಗ ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವವನು ೕಗ ್ಯ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನು

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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12 “ಕೇಳು! ಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನು ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ
ದಲನೆಯವನೂ ಕಡೆಯವನೂ ಾ್ರರಂಭವೂಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 “ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು. ಅವರು ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ

ತಿನ್ನಲು ಹಕು ್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. 15 ನಗರದ
ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳಿವೆ (ಕೆಟ್ಟಜನರು), ಕೆಟ್ಟ ಾಟವನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೊಲೆ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಮತು್ತ ಹೇಳುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.

16 “ಯೇಸುವೆಂಬ ಾನೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರ ೕಜ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ
ನೀಡಲೆಂದು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17 ಆತ್ಮನೂ ಮದುಮಗಳೂ, “ ಾ!” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಇದನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ, “ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಾ ಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

18 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: ಈ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ,ದೇವರು ಈಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 19ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಾ ಾದರೂ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ, ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪವಿತ್ರಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು ಾ್ತನೆ.

20 ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳು ಾತನು ಯೇಸುವೇ. ಈಗ ಆತನು, “ ೌದು, ಾನು ಬೇಗನೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆಮೆನ್! ಪ್ರಭುಯೇಸುವೇ, ಾ!
21ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗಿರಲಿ.


	ಆದಿಕಾಂಡ
	ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ
	ಯಾಜಕಕಾಂಡ
	ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ
	ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ
	ಯೆಹೋಶುವನು
	ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು
	ರೂತಳು
	1 ಸಮುವೇಲನು
	2 ಸಮುವೇಲನು
	1 ರಾಜರುಗಳು
	2 ರಾಜರುಗಳು
	1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ
	2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ
	ಎಜ್ರ
	ನೆಹೆಮೀಯ
	ಎಸ್ತೇರಳು
	ಯೋಬನು
	ಕೀರ್ತನೆಗಳು
	ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು
	ಪ್ರಸಂಗಿ
	ಪರಮ ಗೀತ
	ಯೆಶಾಯ
	ಯೆರೆಮೀಯ
	ಪ್ರಲಾಪಗಳು
	ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ
	ದಾನಿಯೇಲ
	ಹೋಶೇಯ
	ಯೋವೇಲ
	ಆಮೋಸ
	ಒಬದ್ಯ
	ಯೋನ
	ಮೀಕ
	ನಹೂಮ
	ಹಬಕ್ಕೂಕ
	ಚೆಫನ್ಯ
	ಹಗ್ಗಾಯ
	ಜೆಕರ್ಯ
	ಮಲಾಕಿ
	ಮತ್ತಾಯ
	ಮಾರ್ಕ
	ಲೂಕ
	ಯೋಹಾನ
	ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು
	ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ
	1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
	2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
	ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ
	ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
	ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ
	ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ
	1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
	2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
	1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
	2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
	ತೀತನಿಗೆ
	ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ
	ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ
	ಯಾಕೋಬನು
	1 ಪೇತ್ರನು
	2 ಪೇತ್ರನು
	1 ಯೋಹಾನ
	2 ಯೋಹಾನ
	3 ಯೋಹಾನ
	ಯೂದನು
	ಪ್ರಕಟನೆ

