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ದೇವರು ಾನವ ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಯೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಸೋಲು ಮತು್ತ ಹ ಾಶೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ದೇವರ ಜನರು ದೇವರ
ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ಾಕ್ಯವು
ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಲೆ್ಲಡೆಯು ಇ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವನು
ಬೋಧಿಸಿದನು. ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಾವು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ
ಎಂದು ಾವಿಸುವಂಥ ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕಿರಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಮತು್ತ ಾವು ಏಕ
ಸತ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕತರ್ನಮಹಿಮೆ
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ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು— 4:1-24:27

3. ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು— 25:1-32:32
4. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು — 33:1-
39:29

5. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯದಶರ್ನ— 40:1-48:35

ಾಹನರೂಢ ಾದಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ
1 ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ,
ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಾನು ದೇವ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.
2 ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ ಐದನೆಯ

ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, 3ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವು ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬೂಜಿಯ
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ಮಗನೂ, ಾಜಕನೂ ಆದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು;
ಅಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಅವನು ಪರವಶ ಾದನು.

4 ಆಗ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ; ಇಗೋ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಝಗಝಗಿಸುವ ಜಾ್ವಲೆಯುಳ್ಳ
ಮ ಾಮೇಘವು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿತು,
ಅದರ ನಡುವೆ, ಆ ಜಾ್ವಲೆಯ ಮಧೆ್ಯ, ಸುವಣರ್ದಂಥ ಾಂತಿಯು
ಉಂಟಾಯಿತು. 5 ಅದರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ
ಆ ಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು; ಅವುಗಳ ರೂಪವು ಮನುಷ ್ಯನ
ರೂಪದಂತಿತು್ತ. 6 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳೂ ಮತು್ತ
ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7ಅವುಗಳ ಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿದು್ದ;
ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಬೆಳಗಿದ
ಾಮ್ರದ ಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 8 ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಾಲು ್ಕ
ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತಗಳಿದ್ದವು;
ಆ ಾಲು ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳೂ, ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ,
9 ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ
ಹೋಗು ಾಗ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

10 ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು: ಒಂದೊಂದರ ಮುಂದಿನ
ಮುಖವು ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಬಲಗಡೆಯ ಮುಖವು
ಸಿಂಹದ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಎಡಗಡೆಯ ಮುಖವು ಹೋರಿಯ
ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಹಿಂದಿನ ಮುಖವು ಗರುಡಪ ಯ ಮುಖದಂತಿತು್ತ.
11 ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಚಾಚಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪಕ್ಕದ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು, ಇನೆ್ನರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಆ ಜೀವಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ನೇರ ಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ದೇವ ಾತ್ಮವು ಾಗಿಸಿದ
ಕಡೆಗೇ ಾಗಿದವು; ಹಿಂತಿರುಗಿನೋಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದವು.
13 ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿ ಂದು ಉರಿಯುವ
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ಕೆಂಡಗ ೕ, ಪಂಜುಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಣಿಸಿತು; ಅದು ಜೀವಿಗಳ
ನಡುವೆ ಓ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಆ ಉರಿಯು ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿತು್ತ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆ ಜೀವಿಗಳು
ಮಿಂಚಿನಂತೆಮುಂದಕೂ್ಕ, ಹಿಂದಕೂ್ಕ ವೇಗ ಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.

15ಇಗೋ, ಾನು ಆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಒಂದೊಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಜೀವಿಗಳಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಒಂದುಚಕ್ರವು
ಾಣಿಸಿತು. 16ಆ ಚಕ್ರಗಳ ವಣರ್ವೂ, ರಚನೆಯೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ,
ಅವುಗಳ ವಣರ್ವು ಪೀತರತ್ನದ ಾಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದು
ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರವು ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ;ಆ ಾಲು ್ಕ
ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಾದರಿ ಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವು ಚಲಿಸು ಾಗ
ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕಡೆ ಾದರೂ ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಓರೆ ಾಗಿ
ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

18 ಾಲಿಗಳ ಸುತ್ತಣ ಾಗಗಳು ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ,
ಭಯಂಕರ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು; ಈ ಾಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು; 19 ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ
ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳು ಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಮೇಲೆ
ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು; 20 ದೇವ ಾತ್ಮವು ಾಗಿಸಿದ ಕಡೆಗೇ ಾಗಿದವು;
ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾರಣ ಚಕ್ರಗಳು
ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು. 21 ಅವು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಇವೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು ನಿಂತು ಹೋಗು ಾಗ ಇವೂ
ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾಗ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ
ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.

22 ಭೀಕರ ಾದ ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಒಂದು
ರೀತಿಯ ಗಗನಮಂಡಲ ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹರಡಿತು್ತ.
23 ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ನೇರ ಾಗಿ ಚಾಚಲ್ಪಟು್ಟ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು; ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗೆ
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ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಎರಡೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. 24 ಅವು
ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ, ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸೈನ್ಯದ

ಕೋ ಾಹಲದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವು ನಿಂ ಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು.

25 ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಗಗನಮಂಡಲದ ಮೇಲಿಂದ
ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಜೀವಿಗಳು ನಿಂ ಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು. 26 ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ
ಗಗನಮಂಡಲ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ
ಸಿಂ ಾಸ ಾ ಾರವು ಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಮೇಲೆ ನರರೂಪದಂಥ
ರೂಪವುಳ್ಳ ಒ ಾ್ಬತನು ಆಸೀನ ಾಗಿದ್ದನು.

27 ಸೊಂಟದ ಾಗೆ ತೋರುವ ಆತನ ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಸುವಣರ್ವು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೋ, ಬೆಂಕಿಯು ಆ ರೂಪದೊಳಗೆ ಾ್ಲ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು;
ಸೊಂಟದ ಾಗೆ ತೋರುವ ಆತನ ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ
ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಮ ಾ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು;ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಶವು ಆತನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

28 ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೇಘಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಾಮನ ಬಿಲು್ಲ
ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶವು ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನಮಹಿ ಾದು್ಭತ ದಶರ್ನವು ಆಯಿತು. ಇದನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಾನು ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದ; ಾತ ಾಡು ಾತನ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

2
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಕರೆ

1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೋ,
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಆತನು
ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
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ಾನು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು; ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ ಾತನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 3 ಆತನು ನನಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವರೂ, ಅವರಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

4“ ಾನು ಾವಸಂ ಾನದವರಬಳಿಗೆನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ
ಆ ಸಂ ಾನದವರು ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೂ, ಹಟ ಾರರೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ನುಡಿ. 5ಅವರು ಕೇಳಲಿ ಅಥ ಾ ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ವಂಶದವರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

6 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮುಳು್ಳ ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಚೇಳುಗಳ ನಡುವೆ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅವರ ಗದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರದಿರು; ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಬೀಳುವ ವಂಶದವರು; ಅವರ ಬಿರುನುಡಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ,
ಅವರ ಬಿರುನೋಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದಿರು. 7 ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇಳದೆ
ಹೋದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು; ಅವರು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ.”

ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ವರ
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು; ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಆ ವಂಶದವರಂತೆ ನೀನು

ಅವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡ; ಾನು ಕೊಡುವುದನು್ನ ಾಯಿದೆರೆದು
ತಿಂದುಬಿಡು”ಅಂದನು.

9 ಇಗೋ, ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿತು್ತ, ಇಗೋ ಅದರಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯು ಾಣಿಸಿತು.
10 ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದನು; ಅದರ
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ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದದು್ದ ಪ್ರ ಾಪ,
ಗೋ ಾಟ, ಶೋಕ ಇವುಗಳೇ.

3
1 ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ

ತಿನು್ನ; ಅನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ (ಇದರಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ)
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾರು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
2 ಾನು ಾಯಿ ತೆರೆದೆ,ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿನಿ್ನಸಿದನು.
3 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಕೊಡುವ ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟನು; ಅದು ನನ್ನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಾದ ಧೈಯರ್

4 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ತಿಳಿಸುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಹೊರತು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ೌದು,
ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ ಾ ಾ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಕಡೆಗೆ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವ ಾದರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೋ
ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ; ನನಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೂ, ಹಟ ಾರಿಗಳು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಇಗೋ, ಾನು ಅವರ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹಣೆಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 9 ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲಗಿಂತ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ವಜ್ರದಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ
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ಮನೆತನದವರು, ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಅವರ ಬಿರುನೋಟಕೆ್ಕ
ಹೆದರದಿರು.” 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿವಿಯಿಂದ
ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. 11 ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಅವರನು್ನ
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಾರು.”
ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದು್ದ

12 ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿ,
“ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂಬ ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
13 ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿಯುವ ಸಪ್ಪಳ, ಅವುಗಳ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ ಚಕ್ರಗಳ ಸದು್ದ, ಹೀಗೆ ಭೂಕಂಪದಂಥ
ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 14 ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮನ ಾ್ತಪಪಡು ಾ್ತ
ಹೋದೆನು. ಆದರೆಯೆಹೋವನಕೈ ನನ್ನಮೇಲೆಬಲ ಾಗಿತು್ತ. 15ಆಗ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತೇಲ್ ಆಬೀಬಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು; ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.

ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ ನೇಮಕ
16 ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ಮೇಲೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ
ಪರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 18 ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವೆ’ ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ
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ಎಚ್ಚರಿಸದೆಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳದೆಯೂ
ಇದ್ದರೆ ಆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಾಯಬೇ ಾಗುವುದು;
ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೊಣೆ ಾಗುವೆ. 19 ನೀನು ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನೂ್ನ
ಬಿಡದೆಹೋದರೆ ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ ಾಯುವನು; ನೀನೋ
ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನು
ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವ ಾದರೆ, ಆಗ ಾನು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡಚಣೆಯನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು, ಎಡವಿದರೆ ಅವನು
ಾಯುವನು; ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಹೋದ ಾರಣ
ಅವನು ತನ್ನ ಾಪದಿಂದ ಾಯಬೇ ಾಯಿತು. ಅವನು ಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ನೀನು ಹೊಣೆ ಾಗುವೆ. 21 ನೀನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಾಪ
ಾಡದಂತೆಎಚ್ಚರಿಸಿದಮೇಲೆಅವನು ಾಪ ಾಡದೆಎಚ್ಚರಗೊಂಡ
ಾರಣ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವನು; ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.”

ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಗೆ ಬೀಗ
22 ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ

ಪರವಶ ಾಗಿರಲು ಆತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ
ಹೊರಡು, ಅಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 23 ಾನು ಎದು್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದೆನು.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು್ತ. ಅದು ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಾನು ನೋಡಿದಮಹಿಮೆಯಪ್ರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಕಂಡು
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 24 ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾನು ಎದು್ದ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಅಡಗಿಕೋ. 25 ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಟು್ಟವರು, ನೀನು ಹೊರಗೆ
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ಸಂಚರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಸೇದಿ
ಹೋಗಿ ನೀನು ಮೂಕ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಖಂಡಿಸ ಾರೆ; ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮನೆತನದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
27 ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮತೆ್ತ ಾತ ಾಡು ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ
ಾಯಿಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆನು; ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು; ಕೇಳುವವನು
ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳದವನು ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ; ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ
ವಂಶದವರೇ.”

4
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಸೂಚನೆಗಳು

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟು್ಟಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದ ನ ಯನು್ನ ಬರೆ. 2 ಆ ನ ಯ ಸುತ್ತಲು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ,
ಅಡ್ಡಕಟಿ್ಟ, ಾಳೆಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು. 3 ಆಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಗೋಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡು;
ಅದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವುದು, ನೀನು ಅದನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದಂ ಾಗುವುದು. ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರುತು.

ಮುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ಸೆರೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾದ ಾಲಸೂಚನೆ
4 “ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೋ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶದವರ ಾಪದ ಾರವನು್ನ ಅದರಮೇಲಿಡಬೇಕು.
ನೀನು ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗುವ ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಪದ
ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ಾನು ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದ
ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಪದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವು
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ಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ಾಪವನು್ನ ನೀನು ಹೊರಬೇಕು.

6 “ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳು ತೀರಿದಮೇಲೆ ಬಲಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರ ಾಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ವಷರ್
ಒಂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನದ ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಅವರ ಾಪವನು್ನ
ಹೊರಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನಿನ್ನ ತೋಳಿಗೆ
ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಶುಭವನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಸು. 8 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿನಗಳು ತೀರುವ ತನಕ
ನೀನು ಬಲಮಗು್ಗಲಿಂದ ಎಡಮಗು್ಗಲಿಗೆ ಹೊರಳದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವೆನು.

ಮುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲನ ಕೊರತೆ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲನ ಹೊಲೆ ಇವುಗಳ ಸೂಚನೆ
9 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದಿ,

ನವಣೆ, ಕಡಲೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಅವುಗಳಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಕೋ; ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದಿನ,ಅಂದರೆಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನಅದನು್ನ
ತಿನು್ನ. 10 ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ
ತೊ ಾದಂತೆ (230 ಾ್ರಂ) ತಿನು್ನ; ಆ ಾಗೆ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು.
11 ನೀರನು್ನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲಂತೆ
ಕುಡಿ; ಆ ಾಗೆ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 12ನೀನು ೌದೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಮನುಷ ್ಯರ ಮಲವನು್ನ ಉರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ರೊಟಿ್ಟ ಾಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಂತೆ ತಿನು್ನ. 13 ಾಗೆಯೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನನಿ್ನಂದ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಆ
ದೇಶೀಯರ ನಡುವೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೊಲ ಾಗಿ
ತಿನು್ನವರು” ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಾನು ಹೊಲಸನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಲ್ಲ, ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ
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ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸತ್ತ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಡುಮೃಗವು
ಕೊಂದ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದವನೇ ಅಲ್ಲ; ಾವ
ಅಸಹ್ಯಪ ಾಥರ್ವೂ ನನ್ನ ಾ ಳಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಲು, 15 ಆತನು ನನಗೆ, “ನೋಡು, ಮನುಷ ್ಯರ ಮಲಕೆ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ದನಗಳ ಸಗಣಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಇದನು್ನ
ಉರಿಸಿ ನಿನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಕೋ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಾನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಅನ್ನವನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ಕಳವಳದಿಂದ ತಿನು್ನವರು,
ನೀರನು್ನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡುಗು ಾ್ತ ಕುಡಿಯುವರು. 17ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅನ್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕುಗಿ್ಗ ತಮ್ಮ
ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”

5
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ದುಗರ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಹದ ಾದ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನೂ್ನ, ಗಡ್ಡವನೂ್ನ
ಬೋಳಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ತಕ್ಕಡಿಯನು್ನ ತಂದುಅದರಿಂದತೂಗಿಆಕೂದಲನು್ನ
ಾಗ ಾಡು. 2ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿನಗಳುಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಕೂದಲನು್ನ
ಮೂರು ಾಗ ಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡು;
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕಡಿ; ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವನು್ನ ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡು; ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾನು
ನನ್ನ ಜನರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು. 3ಆಗ ಕಡೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟ. 4 ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ
ಾಕಿ ಸುಡು; ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸುವುದು.”

ಾಶನ ಸೂಚನೆಗಳ ವಿವರಣೆ
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5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇದು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ಥಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಾ ಾ ದೇಶಗಳಿವೆ. 6 ಅದು ನನ್ನ
ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಸುತ್ತಲಿನ
ದೇಶಗಳವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ; ಅದರ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.”

7 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು
ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿ,
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಂಗೆಕೋರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದಿ್ದೕರಿ.
8 ಆದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಇಗೋ, ಾನೇ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ನೀನು
ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಈವರೆಗೂ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಾಡದಂಥದಂಡನೆಯನು್ನ ಈಗನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು.
10 ಹೀಗಿರಲು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವರು; ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರುವೆನು.”

11 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೇರಳ ಾದ ಹೇಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ, ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಂದಿಸುವೆನು, ಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸೆನು, ಕಟಾ ಸೆನು. 12 ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಾಗದವರು ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಾಯುವರು,ನಿನ್ನಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಮದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು; ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದವರು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವರು; ಮತೊ್ತಂದು ಾಗದವರನು್ನ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ
ಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು.
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13 “ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಾಂತ ಾಗುವೆನು; ರೋಷದಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ

ಕೋಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 14 ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ
ಾಡುವೆನು.
15 “ ಾನು ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ರೋಷದಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣ ಾದ

ಖಂಡನೆಯಿಂದಲೂ, ನಿನಗೆ ಾಡುವ ದಂಡನೆಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ
ಜ ಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಪರಿ ಾಸ್ಯಗಳಿಗೂ, ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳಿಗೂ
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವವು; ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 16 ಆಗ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಾಮವೆಂಬ ಾಶಕರ ಾದ ತೀಕ್ಷ ್ಣ
ಾಣಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಬರದಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 17 ಾನು
ಕಳುಹಿಸುವ ಾಮದಿಂದಲೂ, ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ
ಪುತ್ರಶೋಕವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ಾ್ಯಧಿಯೂ, ರಕ್ತ ಪ್ರ ಾಹವೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸುವವು; ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತುತು್ತ ಾಡುವೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

6
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ
ನಿಂತು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿಸು. 3 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ, ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ
ಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಇಗೋ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮಮೇಲೆಖಡ್ಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು.
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4 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಾ ಾಗುವವು, ನಿಮ್ಮ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು, ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಮುಂದೆಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಶವಗಳನು್ನ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಮುಂದೆ ಬಿ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.

6 “ ‘ನೀವು ಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಊರುಗಳು
ಾ ಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು
ಾಳುಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಾ ಾಗುವವು;
ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು, ನಿಮ್ಮ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವುವು. 7 ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುವು; ಹತ ಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವರು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

8 “ ‘ಆದರೂ ಾನು ಜನಶೇಷವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು; ಹೇಗೆಂದರೆ
ನೀವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 9ಹೀಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮವರು
ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮವರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲನ
ೕಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ, ತಮ್ಮ

ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಣ ಾಮದಿಂದ ದೇವದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ತಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಾವು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾವೇ ಅಸಹ್ಯಪಡುವರು.
10 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು; ಈ
ಕೇಡನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ
ಾತಲ್ಲ.’ ”
11 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು
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ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ನೆಲವನು್ನ ಒದು್ದ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಆ ಾ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳೆಷು್ಟ!
ಅವರು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸತೆ್ತೕ ಾಯುವರು.
12 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವನು ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಾಯುವನು,
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವವನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವನು, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದವನು ಾಮದಿಂದ ಾಯುವನು; ಅಂತು ಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 13 ಆ
ವಂಶದವರು ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ, ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ತುದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಏ ಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ಹತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದಿ್ದರು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 14 ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಅವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ದಿಬ್ಲದವರೆಗೂ
ಾಳು ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”

7
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಶನ ಸಮೀಪಿಸಿತು

1ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
‘ಪ್ರಳಯವು, ಪೂಣರ್ ಪ್ರಳಯವು ದೇಶದ ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ

ಸಂಭವಿಸಿದೆ.’
3ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ;
ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನಮೇಲೆಬರ ಾಡಿ,ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆತಕ್ಕಂತೆ

ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ಫಲವನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.
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4 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದ
ಫಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವವು; ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

5 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಕೇಡು, ಎಂದೂ ಾಣದ ಕೇಡು, ಇಗೋ ಬಂದಿತು!
6ಅಂತ್ಯವು ಬಂತು, ಅಂತ್ಯವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು, ನಿನ್ನನು್ನ ಚಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ

ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ, ಇಗೋ, ಬಂದೇ ಬಂತು!
7ದೇಶ ನಿ ಾಸಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಮುಗಿಯಿತು.
ಸಮಯಬಂದಿತು, ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸುವ ಧ ್ವನಿಯು ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ, ಅದು

ಕಳವಳವೇ.
8 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ

ಸುರಿದು, ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ

ಫಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.
9ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ,ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಗೆ

ತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವವು;

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ದಂಡಿಸುವವನು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

10 “ಆ ಾ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು, ಇಗೋ ಬಂತು! ನಿನಗೆ
ದುಗರ್ತಿಯು ಅಂಕುರಿಸಿದೆ,
ಕೋಲು ಹೂಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯು ಚಿಗುರಿದೆ.
11 ಹಿಂಸೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೆಡುಕಿನ ಕೋ ಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನವರಲಿ್ಲ ಾರೂ

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಏನೂ

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಲಿ್ಲ ಾವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯೂ
ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
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12 ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವನು
ಹಷಿರ್ಸದಿರಲಿ,

ಾರುವವನು ದುಃಖಿಸದಿರಲಿ; ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದೆ.

13 ಾರಿದವನು ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಬದುಕಿದರೂ ಾರಿದ ಸೊತು್ತ ಅವನ
ವಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾರದು;

ಉಂಟಾದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ,
ಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಾರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 ಅವರು ಕೊಂಬನೂ್ನದಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರೂ ಾರೂ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದೆ.
15ಊರಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗ,ಊರೊಳಗೆ ಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಾಮಗಳು;
ಹೊರಗಿರುವವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು, ಒಳಗಿರುವವರು ಾ್ಯಧಿ

ಾಮಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.
16 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ ಾಯನ ಾಡಿದವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ

ಅಧಮರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ,
ಡೊಂಗರಗಳಲಿ್ಲನ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.
17 ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ೕಲುಬಿದಿ್ದರುವುವು, ಎಲ್ಲರ ಣ ಾಲುಗಳು

ನೀರಿನಂತೆ ಅದರುವುವು.
18 ಅವರು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು, ದಿಗಿಲು ಅವರನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವುದು;
ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆ ಾಣುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ

ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡುವರು, ಅವರ

ಬಂ ಾರವುಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ದಂತಿರುವುದು;
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ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವು ಅವರನು್ನ ರ ಸ ಾರದು; ಅವರ ಇ ಾ್ಟಥರ್
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ,

ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಅವರಿಗೆ
ಾಪ ಾರಿ ವಿಘ್ನ ಾಗಿದೆ.

20ಅವರ ಆಭರಣಗಳ ಚಂದವುಅವರ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು;
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೇಯವೂ, ಅಸಹ್ಯವೂ ಆದ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ

ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ ರೂಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಆದ ಾರಣ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.
21 ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಿಸಿ ಲೋಕದ ಅತಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ

ಸೂರೆ ಾಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಲೆಗೊಳಿಸುವರು.
22 ಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಲು, ನನ್ನ

ಪಿ್ರಯಮಂದಿರವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸುವರು;
ಕಳ್ಳರು ಅದರಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುವರು.
23 ಒಂದು ಸರಪಣಿಯನು್ನ ಾಡು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು

ನರಹತ್ಯಭರಿತ ಾಗಿದೆ,
ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
24 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಅತಿ ದುಷ್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು,

ಅವು ನನ್ನ ಜನರಮನೆಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಾನು ಬಲಿಷ್ಠರ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಅಡಗಿಸುವೆನು, ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳು

ಹೊಲೆಗೆಡುವವು.
25 ಸಂಕಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು; ಅವರು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ

ಹುಡುಕಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
26 ಕೇಡಿನಮೇಲೆ ಕೇಡು, ಸುದಿ್ದಯಮೇಲೆ ಸುದಿ್ದ ಬರುವುದು;
‘ದಿವ್ಯದಶರ್ನ ಾಯಿತೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ

ಇರುವರು;
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ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಸಲಹೆ, ಸ ಾಲೋಚನೆಯು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

27ಅರಸನು ದುಃಖಿಸುವನು, ಭಯವುಪ್ರಭುವನು್ನ ಮುಸುಕುವುದು,
ಾ ಾರಣಜನರ ಕೈಗಳು ತತ್ತರಿಸುವವು; ಾನು ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಗೆ

ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ,
ಅವರ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ದಂಡನೆಯನು್ನ

ವಿಧಿಸುವೆನು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

8
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು

1 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದ,
ಆರನೆಯತಿಂಗಳಿನ, ಐದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಾನೂಮತು್ತಯೆಹೂದದ
ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಾನು ಪರವಶ ಾದೆನು. 2 ಇಗೋ,
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ
ತೇ ೕರೂಪವು ಾಣಿಸಿತು; ಸೊಂಟದ ಾಗೆ ತೋರುವ ಅದರ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ; ಅದರ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದಮೇಲ್ಗಡೆಸುವಣರ್ವುಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೋಎಂಬಂತೆ
ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯು ಹೊಳೆಯಿತು. 3 ಆಗ ಆ ತೇ ೕರೂಪಿಯು
ಮನುಷ ್ಯ ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತವನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ
ಹಿಡಿಯಲು ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ
ನಡುವೆಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಗೆ ಒಯು್ದ, ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರದಉತ್ತರ
ಾಗಿಲಮುಂದೆ,ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವವಿಗ್ರಹವು ದಲಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾಗೆಆದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
4 ಆ ಾ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ದಶರ್ನವು ಬಯಲು
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಆದಂತೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ ಾಯಿತು.
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5 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಾಗೆ ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ಆ ವಿಗ್ರಹವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿತು್ತ.

6 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇವರು ಾಡುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ ಾ? ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ
ಅಧಿಕ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ ಾ? ಇದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಾ,
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7ಆಮೇಲೆಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾ್ರ ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು;
ಇಗೋ, ಆ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ರಂಧ್ರವು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 8ಆಗ
ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ, ಒಂದು
ಾಗಿಲು ಾಣಿಸಿತು.
9 ಆತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ

ಅಸಹ್ಯ ಾದದು ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು”ಎಂದುಹೇಳಿ ಾಗ ಾನು
ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆನು. 10 ಇಗೋ, ಎ ಾ್ಲ ಜಾತಿಯ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ,
ಅಸಹ್ಯ ಮೃಗಗಳೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಪೂಜಿಸುವ
ಸಕಲ ಮೂತಿರ್ಗಳೂ ಆ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
11 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು;
ಧೂಪದ ಸು ಾಸನೆಯಧೂಮವುಮೇಘ ಾಗಿ ಏರುತಿ್ತತು್ತ.

12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಕೋಣೆಗ ಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ?
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‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,ಯೆಹೋವನು ದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರಷೆ್ಟ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 13 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ, “ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉತ್ತರದ ಾಗಿಲ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು “ತಮೂ್ಮಜ್*”
ದೇವತೆ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ? ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರದೊಳಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲ
ಮುಂದೆ ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಸು ಾರು
ಇಪ್ಪತೆದು ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ
ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಉದಯ ಾಲದ ಸೂಯರ್ನನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ?
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಾ್ದರೋ? ದೇಶವನು್ನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಮತೆ್ತ ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ನೋಡು, ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಒತಿ್ತಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 18 ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದ ವತಿರ್ಸುವೆನು, ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವ ಮ ಾ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಬಿದ್ದರೂ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

* 8:14 8:14 ತಮೂ್ಮಜ್ ಪು ಾತನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರಚ್ಯದಲಿ್ಲ, ತಮೂ್ಮಜ್ ಅನು್ನ ಸಸ್ಯವು ಸ ಾ್ತಗ
ಾಯುವಂಥ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು, ಅವನು ಮುಂಬರುವ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಮರಣದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಊಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ, ಅವನ ಾವಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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9
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಶಿ

1ಆಮೇಲೆ ಆತನು, “ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ಹ ಾ್ಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 2 ಕೂಡಲೆ
ಗದೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಉತ್ತರ
ಮುಖ ಾಗಿರುವ ಮೇಲಣ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದರು;
ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಲೇಖಕನ ಮಸಿಕುಡಿಕೆಯನು್ನ
ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ ತನ್ನ ಾಹನ ಾದ
ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ನಿಂತಿತು್ತ; ಆಗ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ಲೇಖಕನ
ಮಸಿಕೊಂಬನು್ನ ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷನನು್ನ ಕಂಡನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ
ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನರಳಿ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಗುರುತು ಾಡು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

5ಮತೂ್ತ ಆತನು ಉಳಿದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನ
ಹಿಂದೆ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಹತಿಸಿರಿ; ಾರನೂ್ನ ಕಟಾ ಸದಿರಿ, ಉಳಿಸದಿರಿ;
ವೃದ್ಧ,ಯುವಕ,ಯುವತಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕ, ಾಲಕ ಎನ್ನದೆ ಸಕಲರನೂ್ನ ಸಂ ಾರ
ಾಡಿಬಿಡಿರಿ; ಆದರೆ ಆ ಗುರುತುಳ್ಳವರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ;

ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 6 ಆಗ ಅವರು
ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು
ಹತಿಸತೊಡಗಿದರು.
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7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೊರಡಿರಿ, ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ಶವಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿ, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಹತಿಸಿದರು.
8 ಅವರು ಹತಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಉಳಿದ ಾನು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು
ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

9 ಆತನು ನನಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರ
ಅಧಮರ್ವು ಅತ್ಯಂತ ಾಗಿದೆ; ದೇಶವು ರಕ್ತಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ,
ಪಟ್ಟಣವು ಅ ಾ್ಯಯಭರಿತ ಾಗಿದೆ; ಆ ವಂಶದವರು, ‘ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಯೆಹೋವನು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
10 ಾನಂತು, ಅವರನು್ನ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ
ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಕೂಡಲೆ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಮಸಿಕೊಂಬನು್ನ
ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷನು, “ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

10
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ

1 ಇಗೋ, ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಕೆರೂಬಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಣ
ಗಗನಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಆ ಾರವು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 2 ಆತನು ಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಗರಗರನೆ
ತಿರುಗುವ ಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತುಂಬಿ,
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ತಂದು ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಎರಚು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು
ಅವನು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

3 ಅವನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಕೆರೂಬಿಗಳು ದೇ ಾಲಯದ
ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಮೇಘವು ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ
ತುಂಬಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ದೇ ಾಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿತು;
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂಮೇಘವುತುಂಬಿತು್ತ;ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನ
ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯು ಅಂಗಳದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿತು್ತ. 5 ಆಗ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾತ ಾಡುವ ಧ ್ವನಿಯಷು್ಟ
ಗಂಭೀರ ಾಗಿ ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

6 ಆತನು ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುರುಷನಿಗೆ,
“ನೀನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ ಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 7 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕೆರೂಬಿಯು ಇತರ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ನಡುವೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡವನ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿತು;
ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟನು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಒಂದೊಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೆಳಗೂ ಮನುಷ ್ಯಹಸ್ತದಂಥ ಒಂದೊಂದು
ಹಸ್ತವು ಾಣಿಸಿತು.

9 ಇಗೋ, ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ,
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಂತೆ
ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಬಣ್ಣವು ಪೀತರತ್ನದ ಾಗೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 10 ಅವುಗಳ ರೂಪವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಒಂದು
ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರವು ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ, ಆ
ಾಲು ್ಕ ಒಂದೇ ಾದರಿ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವು ಹೊರಳು ಾಗ
ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕಡೆ ಾದರೂ ಹೊರಳುತಿ್ತದ್ದವು, ಓರೆ ಾಗಿ
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ಹೊರಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಎದುರುಮುಖ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವೇ ಹೊರತು
ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

12 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಬೆನು್ನ, ಕೈ, ರೆಕೆ್ಕ, ಅಂತು ಸ ಾರ್ಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣು್ಣಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿದ್ದವು;
ಾಲು ್ಕ ಕೆರೂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರವಿತು್ತ.

13 ಾನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಗರಗರ ಾಲಿ ಎಂಬುದೇ.
14 ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು;
ದಲನೆಯದು ಕೆರೂಬಿಯದು, ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ ್ಯನದು,

ಮೂರನೆಯದು ಸಿಂಹದು್ದ, ಾಲ್ಕನೆಯದು ಗರುಡಪ ಯದು.
15 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದವು; ಾನು ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ

ಹತಿ್ತರ ನೋಡಿದ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ. 16 ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮುಂದೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು;
ಕೆರೂಬಿಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಬೇಕೆಂದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಕೊಂ ಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಓರೆ ಾಗದೆ ಅವುಗಳ ಸಂಗಡಲೇ
ಏರಿದವು. 17ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಾರಣ, ಅವು
ನಿಂತುಹೋ ಾಗ ಇವೂ ನಿಂತುಹೋದವು, ಅವು ಏರಿ ಾಗ ಇವೂ
ಅವುಗಳ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಏರಿದವು.

18 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ದೇ ಾಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 19 ಆಗ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳುರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಚಕ್ರಸಮೇತ ಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ
ಏರಿ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಪೂವರ್ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ
ನೆಲಸಿತು್ತ.

20 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಾಹನ ಾಗಿ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ; ಅವು ಕೆರೂಬಿಗಳೆಂದು ಈಗ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 21ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಮುಖಗಳೂ,
ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯ
ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತಗಳು ಇದ್ದವು. 22 ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಕೆ ಾರ್
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ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾನು ಕಂಡ ಮುಖಗಳಂತೆ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು,
ಅವು ಆ ಮುಖಗಳೇ; ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯು ನೇರ ಾಗಿಯೇ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

11
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾರರ ಖಂಡನೆ

1 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮೂಡಣ ಾಗಿಲಿಗೆ
ತಂದುಬಿಟಿ್ಟತು; ಇಗೋ, ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತೆದು ಜನರು
ನಿಂತಿದ್ದರು; ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯ,
ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯ ಎಂಬ ಜನ ಾಯಕರನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆ.

2ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ,ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸಿ ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಈ ಜನರೇ.
3 ಇವರು, ‘ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಲವು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಹಂಡೆ, ಾವು ಅದರಲಿ್ಲನ ಾಂಸ’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 4ಆದ ಾರಣ, ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಅಹಿತವನು್ನ ನುಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನುಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

5ಆಗಯೆಹೋವನಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆವೇಶಉಂಟು ಾಡಿ,ಹೀಗೆ
ಾರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ಸರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ
ಇವೆ. 6 ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನರಹತ್ಯವನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಿ,
ಹತ ಾದವರಿಂದ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.

7 “ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ದೋಷದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮವರ ಶವಗಳೇ
ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲನ ಾಂಸ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೇ ಹಂಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ನದರೋ
ಾನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 8 ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹೆದರಿದ
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ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 9 “ ಾನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿತು್ತ ಅನ್ಯರ
ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ದಂಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವಿರಿ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು,
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 11 ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ನಿಮಗೆ ಹಂಡೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲನ
ಾಂಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ

ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು.
12 “ ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು;

ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವುದು.”

13 ಾನು ಈ ಾತನು್ನ ನುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಬೆ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಆಗ ಾನು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ, “ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವಿ ೕ?” ಎಂದು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,

15 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು,
ನಿನ್ನ ನೆಂಟರು ಅಂತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿ ತೊಲಗಿರಿ, ಈ ದೇಶವು ನಮಗೇ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದೆ’ ಎಂದು
ಹೀನೈಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರು ಉಳಿದಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.

16 “ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾರು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಅವರನು್ನ ದೂರ ಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ಯದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದರೂ
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ಅವರು ಸೇರಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾಗಿರುವೆನು.’

17 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅವರನು್ನ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು, ಚದರಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.’ 18 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವರು.

19 “ಅವರು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
20 ಕ ಾ್ಲದ ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದು ಾದ
ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 21 ಆದರೆ
ಾರ ಮನಸು್ಸ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ

ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೋ ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೆ
ಕಟು್ಟವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನ ಾನಿ್ನಧ್ಯವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪದು್ದ
22 ಬಳಿಕ ಚಕ್ರಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರೂಬಿಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ

ಹರಡಿಕೊಂಡವು, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ ಅವುಗಳ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 23 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಪಟ್ಟಣದ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಏರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. 24 ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ಪರವಶ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ, ದಿವ್ಯ
ದಶರ್ನದ ಮು ಾಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾದವರ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದಿತು. ನನ ಾದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಆಗ ಾಯ ಾಯಿತು.
25ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.
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12
ಯೆಹೂದದ ಾಶದ ಸೂಚನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಆ ವಂಶದವರು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣರು,
ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳರು.

3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ವಲಸೆಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹೊರಡು
ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರು ನೋಡುವ ಾಗೆ
ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅವರು ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ,ವಲಸೆಯ ಾಮಗಿ್ರಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆಮನೆ ಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಾಕಿ, ವಲಸೆ
ಹೋಗುವವನಂತೆ ಾಯಂ ಾಲ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು
ಹೋಗು. 5ಅವರುನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ,ನೀನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ,
ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.
6 ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನೆಲವನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೋ; ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶದವರಿಗೆ ಗುರುತ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”
7ಆಗ ಾನು ನನ ಾದಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು;ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ

ನನ್ನ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ, ವಲಸೆಯ ಾಮಗಿ್ರಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಾಕಿ, ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿಂಡಿಯನು್ನ ಾಡಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾನನು್ನ
ಆಚೆಗೆ ಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋದೆನು.
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8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
9 “ನರಪುತ್ರನೇ, ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದವ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, ‘ನೀನು
ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರಲ್ಲವೆ? 10 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಈ ಹೊರೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಜನಿಗೂ, ಅಲಿ್ಲನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದೆ.’ 11 ಇದನೂ್ನ
ನುಡಿ, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಗುರು ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಅವರಿ ಾಗುವುದು; ಅವರು ವಲಸೆ ಾಗಿ ಸೆರೆ ಹೋಗುವರು.
12ಅವರಲಿ್ಲನ ಾಜನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು; ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ,
ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಆಚೆಗೆ ಾಗಿಸುವರು;
ಅವನು ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು, ಭೂಮಿಯು ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.’ 13 ಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ಡು್ಡವೆನು,
ಾನು ಾಕಿದ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು; ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶ ಾದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಒಯು್ಯವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಾಯುವನು,
ಆದರೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ
ಸ ಾಯಕರನೂ್ನ, ಅವನ ಸಮಸ್ತ ವೂ್ಯಹಗಳವರನೂ್ನ ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು.

15 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 16 ಾನು ಕೆಲವರನು್ನ ಖಡ್ಗ,
ಾಮ, ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯವನು್ನ ಾವು ಸೇರಿದ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ
ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅನ್ನವನು್ನ ನಡುಗು ಾ್ತ
ತಿನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿ. 19 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
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ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ ನಡಗು ಾ್ತ ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವರು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲರು
ಬ ಾ ಾ ್ಕರಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲನ ಸೊತೆ್ತ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಗಿ,
ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. 20 ಆಗ ಜನ ತುಂಬಿದ ಊರುಗಳು
ಾ ಾಗಿ ದೇಶವು ಬೀಡುಬೀಳುವುದು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭರವಸೆಯಖಂಡನೆ

21 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 22 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲವು ದೂರ
ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ; ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದವರು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಾದೆ ಾತು
ಎಂಥದು್ದ?” 23 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ಈ ಾದೆಯನು್ನ ಬಳಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ಅದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಸಲ್ಲದು; ಾನು
ನುಡಿಯುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ‘ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಥರ್ಕ ಾಗುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
24 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಸುಳು್ಳ
ದಶರ್ನ ಾಗದು, ೕಸದ ಕಣಿಯೂ ಇರದು. 25 ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು; ಾನು ನುಡಿದೇ ನುಡಿಯುವೆನು; ಾನು ನುಡಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದು, ಇನು್ನ ನಿ ಾನ ಾಗದು; ದೊ್ರೕಹಿ

ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿಯುವುದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ.
26ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,

27 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು, ‘ಇವನಿ ಾದ
ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಮುಂದೆ ಬಹುದೂರ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ;
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ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

28 “ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ನೆರವೇರದೆ ಇರದು; ಾ ಾಡುವ ಾತು

ನೆರವೇರುವುದು ಖಂಡಿತ’ ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

13
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ಾದುದನೆ್ನೕ
ಾರುತ್ತಲಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಾಗಿ
ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾವ
ಾ ಾ ಾ ್ಕರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಖರ್
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! 4 ಇ ಾ್ರಯೇಲೇ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ನರಿಗಳ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
5 ಯೆಹೋವನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೀವು ೌಳಿ
ಗೋಡೆಯ ಒಡಕುಗಳನೆ್ನೕರಲಿಲ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ನುಡಿ, 6 ಅಂಥವರಿಗೆ ಆದ ದಶರ್ನ ಮಿಥ್ಯ, ಕೇಳಿಸಿದ ಕಣಿ
ಸುಳು್ಳ; ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಾವು ನುಡಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಾನು
ಾತ ಾಡದೆ ಹೋದರೂ, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು

ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ಆದ ದಶರ್ನವು ಮಿಥ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳಿದ
ಕಣಿಯು ಸುಳು್ಳ.

8 “ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ನೀವು ವ್ಯಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ನುಡಿದು, ಸು ಾ್ಳದ ದಶರ್ನವನು್ನ
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ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ. 9 ‘ಮಿಥ್ಯ ದಶರ್ನಹೊಂದಿ, ಸುಳು್ಳ ಕಣಿ
ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೈ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಲಿಖಿತ ಾಗ ಾರದು, ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂ ಾರದು; ಾನೇ ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

10 “ಅ ಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಅವರು ‘ ಾಂತಿಯಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ತೆಳು ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಇಗೋ, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣಬಳಿಯು ಾ್ತರೆ; 11 ಆದ ಾರಣ,
ನೀನು ಸುಣ್ಣಬಳಿಯುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಾಗಿ
ಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು, ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು ಸುರಿಯುವವು;
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದು.’ 12 ಇಗೋ,
ಗೋಡೆಯು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ‘ನೀವು ಬಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವರಲ್ಲವೆ?”

13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ‘ ಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ
ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು; ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ
ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯುಂಟಾಗುವುದು, ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು
ಸುರಿಯುವವು; 14 ನೀವು ಸುಣ್ಣಬಳಿದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾನು ಹೀಗೆ
ಕೆಡವಿನೆಲಸಮ ಾಡಿಅದರಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸುವೆನು;
ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 15 ಹೀಗೆ ಾನು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣ
ಬಳಿದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತೆನು್ನವೆನು,
16 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ಅ ಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಾಂತಿಯಿದೆ
ಎಂಬ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಂಡುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
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ಪ್ರ ಾದಿಸಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ? ಗೋಡೆಯು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣ
ಬಳಿದವರೂ ಇಲ್ಲ ಾದರು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

17“ ‘ನರಪುತ್ರನೇ,ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ಾದುದನು್ನ ಕಣಿಎಂದುಹೇಳುವನಿನ್ನ
ಸ್ವಕುಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನೂ್ನ ಖಂಡಿಸಿ
ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು.’ 18 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು, ಎಲ್ಲರ ಣಕೈಗಳಿಗೆ
ಾಯಿತಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಉದ್ದ ಾದವರಿಗೂ, ಗಿಡ್ಡ ಾದವರಿಗೂ ತಕ್ಕ
ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಬೇಟೆ ಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ? 19 ನೀವು
ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಡಿಗಳನೂ್ನ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರುಗಳನೂ್ನ ಆಶಿಸಿ
ಸುಳು್ಳ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ಜೀವಿಸತಕ್ಕವರನು್ನ ಾಯಿಸಿ, ಾಯತಕ್ಕವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಜನರ
ನಡುವೆ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದುತಂದಿದಿ್ದೕರಿ.’

20 “ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಆ ಾ, ನೀವು ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಪ ಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧನ ಾದನಿಮ್ಮ ಾಯಿತಗಳಿಗೆ ಾನು ಹೇಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ನೀವು ಪ ಗಳನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆಬೇಟೆ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಾನು ಬಿಡಿಸಿ,ಪ ಗಳ ಾಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸುವೆನು. 21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕುಗಳನೂ್ನ ಹರಿದು,
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು; ಅವರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22 ಾನು ಎದೆಗುಂದಿಸದ
ಶಿಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನೀವು ಸು ಾ್ಳಡಿ ಕುಂದಿಸಿದಿ್ದೕರಿ, ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ
ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀವು
ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಮಿಥ್ಯ
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ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಕಣಿಹೇಳುವ ಕೆಲಸವು ಇನು್ನ ನಡೆಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

14
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದು, 2 ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ,
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಾಪ ಾರಿ ಾದ ಈ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಇಂಥವರಿಗೆ ಾನು ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದುಸರಿಯೆ? ಎಂದಿಗೂಇಲ್ಲ.” 4ಆದ ಾರಣನೀನು
ಅವರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾರು ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ತನಗೆ ಾಪ ಾರಿ ಾದ
ವಿಘ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವನ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
5 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದುದರಿಂದ ಾನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಆ ಾ ಾಶದಲೆ್ಲೕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಹಿಡಿಯುವೆನು.”

6 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನುಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವುನಿಮ್ಮವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಬೆನು್ನ ಾಡಿರಿ.

7 “ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನೊಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವನು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ತನಗೆ ಾಪ ಾರಿ ಾದ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮೂಲಕ
ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. 8 ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಕಟು್ಟ ಾದೆಗಳಿಗೂ ವಸು್ತ ಾಗಿ
ಾಡಿ, ನನ್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ಹೀಗೆ ಾನೇ

ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
9 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮರುಳುಗೊಂಡು ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ

ನುಡಿದರೆ, ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವನು
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ; ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ನನ್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಿತು್ತ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು. 10 ಪ್ರ ಾದಿಯ ದೋಷವು ಎಷೊ್ಟೕ,
ಅವನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಕೇಳುವವನ ದೋಷವೂ ಅಷೆ್ಟೕ; ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ದೋಷ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 11 ಹೀ ಾದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರು ಇನು್ನ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ದೊ್ರೕಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಶಿಷ್ಟನ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
12 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 13 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಅಪ ಾಧವನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ, ಅದರ
ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಾಮವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ನೋಹ, ಾನಿಯೇಲ, ೕಬ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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15 “ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಜರ್ನಗೊಳಿ್ಳಸಿ, ಾಳು ಾಡಿ, ಾರೂ ಾದು
ಹೋಗದಂತೆ ಹೆದರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 16ಈ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾವು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ
ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು” ಇದು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17 “ಖಡ್ಗವೇ, ದೇಶವನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಹೋಗು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ,
ಾನು ಅದನು್ನ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದು, ಜನ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅದರೊಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 18 ಈ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾವು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ
ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

19 “ ಾನು ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊಯು್ದ,
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 20 ನೋಹ, ಾನಿಯೇಲ,
ೕಬ ಎಂಬುವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,

ತಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ
ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಖಡ್ಗ,
ಾಮ, ದುಷ್ಟಮೃಗ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಾಧೆಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ತಂದು, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು ಾಗ ಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನು! 22 ಆದರೂ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಗೋ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು; ಆ ಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ
ನೀವು ಅವರ ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಾನು
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನ
ಹೊಂದುವಿರಿ. 23 ನೀವು ಅವರ ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೋಡು ಾಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗುವುದು; ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15
ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಾರದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಾಮ್ಯ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2“ನರಪುತ್ರನೇ, ಾ್ರ ಯಗಿಡವುಉಳಿದಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ?
ವನವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ವಿಶೇಷವೇನು? 3 ಜನರು ಾ್ರ ಯ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಾವ ಕೆಲಸವ ಾ್ನದರೂ
ಾಡುವರೋ ಅಥ ಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ

ನೇತು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಿಂದ ಗೂಟವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರೋ?
4 ಇಲ್ಲ, ೌದೆ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು; ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ
ಎರಡು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು, ಮಧ್ಯ ಾಗವು ಇದ್ದ ಾಗಿ
ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಇ ಾ್ದಗ
ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ; ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಇದ್ದ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಂದೀತು?”
6 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ವನ

ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಗಿಡವನು್ನ ಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ೌದೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೋ, ಾಗೆಯೇ ಾನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದೃಷಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವೆನು;
ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ, ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು; ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದೃಷಿ್ಟಯನಿ್ನಡು ಾಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 8 ಅವರು
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ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು” ಇದು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನಗರಿಯಪತಿದೊ್ರೕಹ

1 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನುಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆಅದರ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂ ಾಕೆಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ‘ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಅದೇ
ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅ ೕರಿಯನು, ನಿನ್ನ ಾಯಿ
ಹಿತಿ್ತಯಳು. 4 ನಿನ್ನ ಜನನವನು್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು
ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಕೊಯು್ದ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುಚಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸವರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲು್ಲ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. 5 ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಟಾ ಸಿ, ಕರುಣಿಸಿ ಾರೂ ನಿನಗೆ ಇಂ ಾ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಜನನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಸಿಗೆ ಾಗಿದೆ್ದ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು.’

6 “ ‘ ಾನು ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲೆ್ಲೕ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ೌದು, ‘ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಬದುಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬದುಕಿಸಿದೆನು. 7 ‘ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಳೆಯುವ ಳಿಕೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬೆಳೆಯಿಸಲು, ನೀನು ಬಲಿತು ಾ್ರಯತುಂಬಿ ಅತಿಸುಂದರಿ ಾದಿ;
ನಿನಗೆ ಸ್ತನಗಳು ಮೂಡಿದವು, ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಾಯಿತು; ಆದರೆ
ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದೆ್ದ. 8 ಾನು ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲುಇಗೋ,ನೀನುಮದುವೆಗೆಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದ;ಆಗ ಾನು
ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೊದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆನು;
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ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆ
ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನವ ಾದೆ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

9 “ಆಗ ಾನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದೆನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ
ಕೆಂಪು ಚಮರ್ದ ಕೆರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಮೆಟಿ್ಟಸಿ, ನಯ ಾದ
ಾರು ಮಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡಿಸಿ, ರೇಷೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಹೊದಿಸಿದೆನು. 11ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಕಂಠಕೆ್ಕ
ಾಲೆಯನು್ನ, 12 ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ, ಶಿರಸಿ್ಸಗೆ ಸುಂದರ

ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದೆನು.
13 ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದವು; ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿ, ರೇಷೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆ, ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟ; ನಿನ್ನ ಆ ಾರವು
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ; ನಿನ್ನ ಾವಣ್ಯವು, ಅತಿಮನೋಹರ;
ನೀನು ವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಾಣಿ ಾದೆ. 14 ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ನನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು;
ನಿನ್ನ ಚೆಲುವು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು” ಇದು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 “ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ; ಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಸಂಗಡ
ಮಿತಿಮೀರಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಸಂಗಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದೆ. 16 ನೀನು ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ನಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆಗ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 17ಮತು್ತ ಾನು
ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಾಡಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ನಿನ್ನ ಚಂದ ಾದ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಅವುಗಳಿಂದಪುರುಷಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 16:18 xlii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 16:27

ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗ ಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ. 18 ನಿನ್ನ
ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ, ಅವುಗಳ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತೈಲವನೂ್ನ ನನ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ. 19 ಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಾನು ಒದಗಿಸಿದ
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನು ಇವುಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಆ ಮೂತಿರ್ಗಳ
ಮುಂದೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡಿದೆ; ಅ ್ಯೕ, ಹೀ ಾಯಿತಲ್ಲ!”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

20 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಲೆಂದು ಯಜ್ಞ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿದಿ ೕ? 21 ಅದನೂ್ನ
ಮೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ
ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ ೕ? 22ಈ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನೀನು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀನು
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ
ಎಳೆತನವನು್ನ ನೀನು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23ಅ ್ಯೕ, ನಿನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!” ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

24 “ನೀನು ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಮಂಟಪವನು್ನ ಾಡಿ ಜಗಲಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ.
25 ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಜಗಲಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ನೀಚ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಡೆಸಿರುವೆ. 26 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೂ ಅತಿ ಾಮಿಗಳೂ ಆದ
ಐಗುಪರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನೀನು ಬೆರೆತು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿರುವೆ. 27ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿದೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗೆ
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ಅಸಹ್ಯಪಡುವವ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕು ಾತೆರ್ಯರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆನು. 28ಮತು್ತ ಇಷೂ್ಟ ಾಲದೆಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೊಂದಿಗೂ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ; ೌದು, ಅವರೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದರೂ
ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ತುಂ ಾ ಾ್ಯ ಾರವುಳ್ಳ
ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ,
ಆದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”

30 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ೕಹಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೋತಿದೆ! ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ

ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಿರುವೆ. 31 ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಗದು್ದಗೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಜಗಲಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ; ದೊರೆತದ್ದನು್ನ ಕಡಿಮೆಯೆಂದು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯುವವಳಲ್ಲ.

32 “ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವ ಪತಿವ್ರತೆ! ಗಂಡನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಅನ್ಯರನು್ನ ಸೇರುವ ಜಾರಿಣಿ! 33 ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ಹಣಕೊಡುವುದುಂಟು; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ; ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಾನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ.
34 ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೂ್ಕ, ಇತರ ವೇಶೆ್ಯಯರ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೂ್ಕ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವುಂಟು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಾರೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಾರರು; ನೀನೇ ಕೊಡುತಿ್ತೕಯೇ ಹೊರತು ನಿನಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕದು; ನಿನ್ನ
ದು ಾಚಾರವು ವಿಪರೀತವೇ!”

35 ಹೀಗಿರಲು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳು, 36 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,
ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಿನ್ನ ಾ ಾತುರ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯರ ಮೂಲಕ ನಿನ ಾದ ಾನಭಂಗ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳು, ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ,
37 ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಿದ ನಿನ್ನ
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ಎ ಾ್ಲ ಮಿಂಡರನೂ್ನ, ನೀನು ೕಹಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರನೂ್ನ ನೀನು
ಹಗೆ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆಗೈದು ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ
ಬಟ್ಟಬಯಲು ಾಡುವೆನು. 38 ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವಂಥ,
ರಕ್ತಸುರಿಸುವಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿಧಿಸಿ ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ರೋ ಾವೇಶದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. 39 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲಿನವರ
ಕೈವಶ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಂಟಪವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನಿನ್ನ
ಜಗಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
40 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವರು, ಕತಿ್ತಗಳಿಂದಹತಿಸುವರು. 41ನಿನ್ನಮನೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವರು; ಬಹುಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವಂತೆ
ಾನು ಾಡುವೆನು; ನೀನು ನಿನ್ನಮಿಂಡರಿಗೆಇನು್ನ ಹಣಕೊಡದಿರುವಿ.

42 ಹೀಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸಲು, ನನ್ನ ರೋಷವು
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಡುವುದು; ಾನು ಾಂತ ಾಗಿ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳೆ್ಳನು.

43 “ನೀನು ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು
ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು; ನೀನು
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆಈಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನೂ್ನ
ಾಡಿರುವೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
44 “ಆ ಾ, ಾದೆಗಳಲಿ್ಲ ಜಾಣರು ‘ ಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು’ ಎಂಬ
ಾದೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿಯುವರು. 45 ಗಂಡನಿಗೂ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರಪಡುವವ ಾದ ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ನೀನು ತಕ್ಕ
ಮಗಳು; ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರಪಡುವವ ಾದ ನಿನ್ನ
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ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ನೀನು ತಕ್ಕ ತಂಗಿ; ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಅ ೕರಿಯನು. 46 ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಕೆ ್ಕ ತನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವ ಸ ಾಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ದ ಣಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಕು ಾತೆರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವ ಸೊದೋಮ್ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ.
47 ಆದರೆ ನೀನು ನಡೆದ ದು ಾರ್ಗರ್ವು ಅವರು ನಡೆದಂಥದಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ಅವರು ನಡೆಸಿದಂಥವುಗಳಲ್ಲ,
ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ಸವರ್ ಾ ಅವರಿಗಿಂತ
ಬಹುಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.” 48 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ
ನಡೆದಂತೆ ಸೊದೋಮೆಂಬ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಾಗಲಿ, ಆಕೆಯ
ಕು ಾತೆರ್ಯ ಾಗಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 49 ಸೊದೋಮೆಂಬ
ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ದೋಷವನು್ನ ನೋಡು; ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಸ್ವಂತ ಸುಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವುದು,
ಇವುಆಕೆಯಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ ಆಕೆಯಕು ಾತೆರ್ಯರಲಿ್ಲಯೂಇದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 50 ಅವರು
ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅಸ ಾ್ಯಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರು;
ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದೆನು.

51 ಸ ಾಯರ್ವೆಂ ಾಕೆಯು ಕೂಡ ನೀನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತಲೂ
ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ; ನೀನು ಾಡಿದ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 52 ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ
ಪಕ್ಷ ಾಗಿನಿಂತಿದ್ದರಿಂದನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡು;ಅವರಿಗಿಂತಅಧಿಕ ಾಗಿ
ನೀನು ಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯ ಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿನಗಿಂತ
ಉತ್ತಮರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ೌದು, ನೀನು ಲಜೆ್ಜಪಡು,
ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳ; ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ.

53 “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕು ಾತೆರ್ಯರು, ಸ ಾಯರ್
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ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕು ಾತೆರ್ಯರು, ಇವರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾನು
ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು.
54 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿ, ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವಿ. 55 ಆಗ
ಸ ಾಯರ್ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂಮತು್ತ
ಅವರ ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಸೇರುವಿರಿ. 56ಅ ಾಮಿನ
ಕು ಾತೆರ್ಯರು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ತರು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹೀನೈಸುತಿ್ತರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕು ಾತೆರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರ
ದೂಷಣೆಗೆ ನೀನು ಗುರಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲು, 57 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು
ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು,ಆ ನಿನ್ನ ಗವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಪುತಿ್ರಯರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪುತಿ್ರಯರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರು ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 58ಈಗ ನಿನ್ನ ದುನರ್ಡತೆಯ
ಮತು್ತ ದು ಾಚಾರಗಳ ಫಲವನು್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು”
ಇದುಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

59 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿರುವೆ ನೀನು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕದ್ದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು. 60 ಆದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ದೃಢೀಕರಿಸುವೆನು. 61 ಇದಕ್ಕನು ಾರ ಾನು ಕು ಾತೆರ್ಯರನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ ಮತು್ತ
ತಂಗಿಯರೂನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳ ಾಗನೀನು ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಾಚಿಕೆಪಡುವಿ; ಈ ನನ್ನ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಫಲವಲ್ಲ. 62 ಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
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ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 63 ಾನು ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಮೇಲೆ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಅವ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನು್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯದಿರುವಿ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17
ಹದು್ದಗಳಮತು್ತ ಗಿಡಗಳ ಾಮ್ಯಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯವನು್ನ
ಒಗಟಾಗಿ ಹೇಳು, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಅಗಲ ಾದಮತು್ತ ಉದ್ದ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಾ ಾ ಬಣ್ಣದ
ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ ಲೆಬನೋನಿಗೆಬಂದು,ದೇವ ಾರುಮರದಮೇಲ್ಗಡೆಯ
ರೆಂಬೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿತು. 4 ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚ,
ಾ್ಯ ಾರದ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ವತರ್ಕರಿರುವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟತು.

5 “ ‘ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ದೇವ ಾರು ಇದ್ದ ದೇಶದ ಒಂದು
ಬೀಜವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಲವ ಾ್ತದ ನೀ ಾವರಿಯ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಟು್ಟ, ನೀರವಂಜಿಯ ಮರದ ಾಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು. 6 ಅದು
ಳೆತು ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿ ತುಂ ಾಹರಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ

ಆ ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಅದು ಲತೆ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿಸಿ, ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿತು.

7 “ ‘ಅಗಲ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಗರಿ ತುಂಬಿದ ಮತೊ್ತಂದು ದೊಡ್ಡ
ಹದು್ದ ಇತು್ತ; ಇಗೋ, ಆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಾನು ಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾತಿ ಳಗಿಂದ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ,
ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
8 ಅದು ಸೊಂ ಾದ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
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ಫಲಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೀ ಾವರಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಾಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ.’ ”
9ಈ ಾತನು್ನ ನುಡಿ, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

ಅದು ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೋ? ಅದನು್ನ ಾಟಿದ ಹದು್ದ
ಅದರ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಲು ಅದು
ಒಣಗಿ ಅದರ ಹಸುರೆಲೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಡುವುದಲ್ಲವೆ? ಅದು ಬೇರು
ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದು; ಬಹಳ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನರಿಂದಲ್ಲ.
10 ಆ ಾ, ಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಲತೆಯು ಸಮೃದ್ಧ ಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದೋ? ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಬಡಿಯು ಾಗ ಾಡೇ
ಾಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಬೆಳೆದ ಾತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.”

ಾಮ್ಯದ ಅಥರ್
11 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 12 “ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದವ ಾದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ಇದರ ಅಭಿ ಾ್ರಯವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಇಗೋ,
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 13 ಾಜವಂಶದವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದಆಣೆಯಿಡಿಸಿದನು. 14ಇವನ
ಾಜ್ಯವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳ ಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕೈಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದು. 15ಆದರೆ ಅವನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸೆಂದು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಇವನು ಗೆಲು್ಲವನೋ? ಇಂ ಾ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದವನು ಾ ಾಗುವನೋ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂ ಾನೇ?”

16 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಇವನು ಾರಿಂದ ಅರಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ,
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ಾವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನೋ, ಾರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದನೋ, ಆ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ,
ಅಂದರೆ ಾಬೆಲೆಂಬ ಅವನ ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು ಾಯುವುದು
ಖಂಡಿತ. 17 ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಮ ಾಸೈನ್ಯವೂ, ದೊಡ್ಡ
ಪರಿ ಾರವೂ ಬಂದು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ
ಾಕಿ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನೂ
ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದನಲ್ಲವೇ? ಕೈಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟ ಆಣೆ ಾಡಿದರೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಾ ಾಗನು.”
19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ

ಜೀವ ಾಣೆ, ನನಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಅವನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ ದೋಷವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಗೆ
ಕಟು್ಟವೆನು. 20 ಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ಡು್ಡವೆನು, ಾನು
ಾಕಿದ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು, ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಾಡಿದ
ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಅವನಮೇಲೆಹೊರಿಸುವೆನು. 21ಅವನಸೇನೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಚದರಿ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುವು;ಉಳಿದವರನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು; ಈ ಾತನು್ನ ಆಡಿದವನು
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

22 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನೇ ಎತ್ತರ ಾದ
ದೇವ ಾರು ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ರೆಂಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ
ನೆಡುವೆನು; ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಚಿಗುರುಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಕೋಮಲ ಾದದ್ದನು್ನ
ಚಿವುಟಿ ತಂದು, ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನೆಡುವೆನು.
23 ಾನು ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಉನ್ನತ ಪವರ್ ಾಗ್ರದಲಿ್ಲ
ನೆಡಲು, ಅದು ಸೊಂ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರ ಾಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ
ಹರಡಿ ಫಲಕೊಡುವುದು; ಅದರಲಿ್ಲ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಪ ಗಳು
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ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವು. 24 ಆಗ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮರವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ, ತ ಾ್ಗದದ್ದನು್ನ
ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಿ,ಹಸು ಾದದ್ದನು್ನ ಒಣಗಿಸಿ, ಒಣಗಿದ್ದನು್ನ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಅರಣ್ಯದ ಸಕಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ತಿಳಿಯುವವು. ಇದನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನುಡಿದು ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

18
ಕಮರ್ಫ ಾನುಭವದ ಾ್ಯಯ

1 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ತಂದೆಗಳು ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿಂದರು
ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಲು್ಲಗಳು ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ
ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇಕೆ?”

3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ನೀವು ಈ ಾದೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಎತ್ತಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4ಇಗೋ, ಸಕಲ ನರ ಾ್ರಣಿಗಳು ನನ್ನವೇ; ತಂದೆಯೇನು,ಮಗನೇನು,
ನರ ಾ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ; ಾಪ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಯೇ
ಾಯುವನು.
5“ಒಬ್ಬನು ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾಗಿ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, 6ಗುಡ್ಡಗಳ

ಮೇಲೆಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶದವರವಿಗ್ರಹಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸದೆ, 7 ಮುಟಿ್ಟನ
ಹೆಂಗಸನು್ನ ಸೇರದೆ, ಾರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಾಲ ಾಡಿದವನ
ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದೆ, ಾರ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸದೆ,
ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಟು್ಟ, ಬೆತ್ತಲೆಯಿರುವವನಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ, 8 ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡತೆಗೆಯದೆ, ಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಡದೆ,ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕದೆ, ಾದಿ ಪ್ರತಿ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ,
9 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,
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ಸತ್ಯಪರ ಾಗಿಯೇನಡೆದರೆಇಂಥವನು ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ಇಂಥವನನು್ನ ಪಡೆದ ಮಗನು, ಈಗ ಹೇಳಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ನಡೆಸಿ, 11 ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ

ನಡೆಸದೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿಂದು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, 12ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಜನರ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿ, ಾಲ ಾರನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ, 13ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ, ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡತೆಗೆದು, ಾಭಕೆ್ಕ
ಹಣಕೊಟು್ಟ, ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯೂ ಮತು್ತ ರಕ್ತಸುರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಜೀವಿಸುವನೇ? ಖಂಡಿತ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಡೆಸಿದನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ; ತನ್ನ ಮರಣ
ದಂಡನೆಗೆ ಾನೇ ಾರಣ.

14 “ಇಗೋ, ಇವನು ಪಡೆದ ಮಗನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡು ಭಯಪಟು್ಟ ಇಂ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸದೆ,
15 “ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸದೆ, 16 ಾರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಕೇಳದೆ,
ಾರ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸದೆ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಟು್ಟ,

ಬೆತ್ತಲೆಯಿರುವವನಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 17 ಬಡವನ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡದೆ, ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಡದೆ,
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು.
18 ಇವನ ತಂದೆ ೕ, ಸ್ವಕುಲದವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅರೆದು,
ಸುಲಿದು, ಸ್ವಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಾರಣ, ಇಗೋ, ತನ್ನ
ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಾಯುವನು.

19 “ಆದರೆ ನೀವು, ‘ತಂದೆಯ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಗನು
ಅನುಭವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಆ ೕಪಿಸುವಿರೋ? ಮಗನು
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ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ಆಚರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 20 ಾಪ ಾಡುವವನೇ
ಾಯುವನು; ಮಗನು ತಂದೆಯ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸನು;
ಶಿಷ್ಟನ ಶಿಷ್ಟತನದ ಫಲವು ಶಿಷ್ಟನದೇ, ದುಷ್ಟನ ದುಷ್ಟತನದ ಫಲವು
ದುಷ್ಟನದೇ.

21 “ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದರೆ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 22ಅವನು
ಾಡಿದ ಾವ ಅಪ ಾಧವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,

ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು.”
23 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ದುಷ್ಟನ ಾವಿನಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. 24 ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟನು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ ಾಡಿ, ದುಷ್ಟನು ನಡೆಸುವ
ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನೋ? ಅವನು
ಾಡಿದ ಾವ ಸುಕೃತ್ಯವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,

ಅವನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದಲೇ ಾಯುವನು.
25 “ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಕತರ್ನ ಕ್ರಮವು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಕ್ರಮವು
ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. 26 ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ ಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಾನು
ಾಡಿದಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಾಯಬೇ ಾಯಿತು. 27ದುಷ್ಟನು ಾನು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ

ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 28 ಅವನು ೕಚಿಸಿ,
ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 29 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು
ಕತರ್ನ ಕ್ರಮವು ಸಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಕ್ರಮವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮವೇ
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ಸರಿಯಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ.”
30 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾನು
ನಿಮಗೆತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು;ಅಧಮರ್ವುನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.

31 “ನೀವು ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವ ಾವವನೂ್ನ
ನೂತನಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು
ಾಯಬೇಕೇ? 32 ಾರ ಾವಿನಲೂ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ;
ಾಪದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿರಿ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

19
ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ವಿಷಯ ಾದ ಶೋಕ ಗೀತೆ

1 “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಜರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡು,

2 ‘ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಸಿಂಹಗಳಮಧೆ್ಯ ಸಿಂಹಿಣಿ,
ಾಕಿದಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ,ಯುವ ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ಾಸಿಸಿ.

3 ಅವಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಒಂದು ಮರಿಯು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹ ಾಗಿ,
ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಲಿತು,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನುಂಗ ಾರಂಭಿಸಿತು.

4 ಜ ಾಂಗಗಳು ಈ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲು
ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದತು; ಅದನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.

5 ಆ ಸಿಂಹಿಣಿಯು ಾನು ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ನಿರೀ ಯು
ಾ ಾಯಿತೆಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಕಿ, ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ತಂದಳು.

6 ಅದು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹ ಾಗಿ, ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ತಿರುಗು ಾ್ತ
ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಲಿತು,ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನುಂಗ ಾರಂಭಿಸಿತು.
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7 ಅದು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ
ವಿಧವೆಯ ಾದವರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿತು,

ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ದೇಶವು ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ೕಣ ಾದವು.

8ಆಗ ಜ ಾಂಗಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ಅದಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು,

ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲು,ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದತು.
9 ಅದನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು, ಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಾಕಿ, ಾಬೆಲಿನ

ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತಂದವು.
ಅದರ ಧ ್ವನಿಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದಂತೆ

ಅದನು್ನ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವು.
10 “ ‘ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿ ನೀ ಾವರಿಯಲಿ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿದ್ದಳು,
ಆ ಲತೆಯು ತುಂ ಾ ನೀ ಾವರಿಯಿಂದ ಫಲವ ಾ್ತಗಿಯೂ,

ದೆ ಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿತು್ತ.
11 ಅದರಲಿ್ಲ ಆಳುವವರ ಾಜದಂಡಗಳಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ

ಗಟಿ್ಟಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು,
ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವು ಉಳಿದ ರೆಂಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ, ಬಹಳ

ರೆಂಬೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉದು್ದದ್ದ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿದವು.
12 ಆದರೆ ಆ ಲತೆಯು ರೋಷದಲಿ್ಲ ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಾಡಿಸಿತು,

ಅದರ ಗಟಿ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಒಣಗಿ ಹೋದವು, ಬೆಂಕಿಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿತು.

13ಈಗ ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
14 ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಅದರ ಫಲವನು್ನ

ನುಂಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
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ಆದುದರಿಂದ ಾಜದಂಡಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾವ ಗಟಿ್ಟ ಕೊಂಬೆಯೂ
ಅದರಲಿ್ಲಉಳಿದಿಲ್ಲ.’ ಇದು ಶೋಕ ಗೀತೆ,ಶೋಕ ಗೀತೆ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದೆ.”

20
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದಂಗೆ

1 ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ, ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

2ಆಗಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೀಗೆ

ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರೋ? ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ ೕ? ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾಕೋಬ
ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾತುಕೊಟು್ಟ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆನೋ, 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಸಕಲ ದೇಶ
ಶಿರೋಮಣಿ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.
7 ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಡಿರಿ, ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು
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ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು.

8 “ ‘ಅವ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರೂ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನನ್ನ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 9 ‘ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಾರು ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆಯೇ
ನನ್ನನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ ಎಂದು ೕಚಿಸಿ, ಅವರ
ಸುತ್ತಣ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
10 ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ತರಲು, 11 ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ
ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. 12ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಗುರು ಾದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು.

13 “ ‘ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ
ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು, ಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು;
ಆಗ ಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿ ಇವರನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
14 ‘ಆದರೂ ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ
ಾರು ಾಡಿದೆನೋ, ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ
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ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ದೇಶ ಶಿರೋಮಣಿ ಾದ
ಾವ ದೇಶವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನೋ, ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನು

ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. 16 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಆದರೂ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿತು; ಾನು
ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲಿಲ್ಲ.’ ” 18ಆಮೇಲೆ ಾನು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಅವರ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು.
19 ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು; ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. 20 ಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳೆಂದು
ಆಚರಿಸಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನನಗೂ
ಗುರು ಾಗಿರುವುವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

21 “ಆದರೆ ಆ ಸಂ ಾನದವ ಾದರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ
ಬಿದ್ದರು; ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಕೈಗೊಂಡವರಿಗೆ
ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು; ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು*” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
22 “ಆದರೂ ಾನು ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ
* 20:21 20:21 ಇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಾನು ನನ್ನ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ಾರು ಾಡಿದೆನೋ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 23 ಾನು
ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ. 24 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಣು್ಣ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿ,
ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿಸುವೆನು.” ಎಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. 25 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಹಿತ ಾದ
ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಜೀ ಾ ಾರವಲ್ಲದ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
26 ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬಲಿಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ದು ಾವಸೆ್ಥಗೆ
ತಂದೆನು.”

27 ಹೀಗಿರಲು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇನೂ್ನ ಒಂದು ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ
ದೂಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಾನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎತ್ತರ ಾದ

ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ, ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುವ
ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಡಿ, ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಸುರಿದು, ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.’ 29 ನೀವು ಹೋಗುವ, ‘ ಾ ಾ
ಎಂಬಪೂಜಾ ಾ್ಥನ ಇದು ಎಂಥ ಸ್ಥಳ?’ ” (ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇಂ ಾ
ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಾ ಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರು).
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ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ನಮತು್ತ ಪುನ ಾ್ಥಪನೆ
30 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ? ಅವರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವೂಪೂಜಿಸಿ ದೇವದೊ್ರೕಹ ಾಡುತಿ್ತೕರೋ?
31 ನೀವು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಬಹುದೋ? ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನಿಮಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
32 “ ಾವು ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ, ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರಂತೆ ಮರಕಲು್ಲಗಳ
ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಭಜಿಸುವೆವು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ೕಚನೆಯು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಶಿ ಸುವ ಾಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು
33 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವೆನು.
34 ೌದು, ಾನು ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಾರು ಾಡಿ ನೀವು ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವೆನು. 35 ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆ ತಂದು
ಅಲೆ್ಲೕ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವೆನು. 36 ಾನು
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡಲೂ ಾದಿಸುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
37 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ, ದಂಡನೆಯ ಕೋಲಿನ ಕೆಳಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂಧಿಸುವೆನು.
38ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದವರನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ
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ಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಾರು ಾಡಿದರೂ,ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಾನೇಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
39 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುವಿರಿ, ಇನು್ನ
ಮೇ ಾದರೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.” 40 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ ಾಗ್ರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವರು; ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಮೀಸ ಾದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
41 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ, ನೀವು
ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದು ಕೂಡಿಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗುವೆನು;
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೆದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 42 ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾವದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನೋ,ಆಇ ಾ್ರಯೇಲ್ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 43 ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು, ನೀವು ನಡೆಸಿರುವ ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಅಸಹ್ಯಪಡುವಿರಿ. 44 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೂ, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕ ಾಗೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಾನೇಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
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ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಾಡುಗಿಚಿ್ಚನ ಾಮ್ಯ

45 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 46“ನರಪುತ್ರನೇ,ನೀನುದ ಣಾಭಿಮುಖ ಾಗಿಆ
ಕಡೆಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ದ ಣ ಸೀಮೆಯವನದ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ, 47ಆ
ವನಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಾನು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳನೂ್ನ,
ಒಣಮರಗಳನೂ್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು; ಧಗಧಗಿಸುವ ಉರಿಯು
ಆರದೆ ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗುವವು. 48ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಎಂಬುದು ಸಕಲ ನರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು; ಅದು
ಆರಿಹೋಗದು.’

49 “ಆಗ ಾನು, ‘ಅ ್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇವನು
ಒಗಟು ಾರನಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಈ ಜನರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆನು.

21
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ, ಪ್ರ ಾದಿಯದುಃಖ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿಸಿ, 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಾರಿ
ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ
ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ
ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ
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ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಸಕಲ
ನರ ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬುದು ಎ ಾ್ಲ
ನರಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು;ಅದು ಪುನಃ ಒರೆಗೆ ಸೇರದು.”

6 “ನರಪುತ್ರನೇ, ರೆಯಿಡು; ಸೊಂಟಮುರಿದಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ
ಜನರ ಮುಂದೆ ನರ ಾಡು. 7 ‘ಏಕೆ ನರ ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ಎಂದು
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಕೆಟ್ಟ ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ
ನರಳುತೆ್ತೕನೆ; ಇಗೋ, ವಿಪತು್ತ ಬಂತು; ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ
ನೀ ಾಗುವುದು; ಎಲ್ಲರ ಕೈ ೕಲು ಬೀಳುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸು್ಸ
ಕುಂದುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಣ ಾಲು ನೀರಿನಂತೆ ಚಂಚಲ ಾಗುವುದು;
ಇಗೋ, ಬಂದಿತು, ಬಂ ಾಯಿತು’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಡು.”
ಖಡ್ಗ ಗೀತೆ

8 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 9 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕತರ್ನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನುಡಿದು ಹೀಗೆ ಾರು,
‘ಆ ಾ,ಖಡ್ಗ, ಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಖಡ್ಗ,ಮಸೆದಖಡ್ಗ!
10ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಾಣೆ ಹಿಡಿದಿದೆ,ಮಿಂಚುವಂತೆಮಸೆದಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಕು ಾರನ ಾಜದಂಡವು ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ

ದಂಡಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವು
ಸಂಭ್ರಮಪಡಬಹುದೇ?

11ಖಡ್ಗವು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆಮಸೆದು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಘಾತಕನ ಕೈಗೆ ಈ ಾಗುವ ಾಗೆ ಾಣೆಹಿಡಿದಿದೆ,ಮಸೆದಿದೆ.
12 ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೂಗಿಕೋ, ಗೋ ಾಡು! ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರ

ಮೇಲೆಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ
ಬಿದಿ್ದದೆ;

ಆ ಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗಿ ಾ್ದರೆ; ತೊಡೆಯನು್ನ
ಬಡಿದುಕೋ.’ ”
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13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಶೋಧನೆಯು
ಸಂಭವಿಸಿತು; ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾಜದಂಡವೇ ಾಶ ಾದರೆ
ಗತಿಯೇನು?

14 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಾರಿ ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡಿ;
ಖಡ್ಗವು ಎರಡರಷು್ಟ,ಮೂರರಷು್ಟ ಸಂಹರಿಸಲಿ!

ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಹತಿಸುವಖಡ್ಗ! ಸುತ್ತಲುಬೀಸಿ,ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಹತಿಸುವ
ಖಡ್ಗ!

15 ಅವರ ಹೃದಯವು ನೀ ಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರು ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತೆ
ಸಂಹರಿಸುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವರ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ, ವಧೆ ಾಗಿ
ಹಂತ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ!

16 ಖಡ್ಗವೇ, ಏ ಾಗ್ರ ಾಗಿ ಬಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಎಡಕೆ್ಕ ಾಗು,
ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದ ನೆಯಿದ್ದ* ಕಡೆಗೇ ಹೊರಡು.

17 ಾನು ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಕತರ್ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”

ಶತು್ರ ಾಜನ ಆಗಮನ
18 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 19 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಖಡ್ಗವು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಾರಿಗಳ ನ ಯನು್ನ ಬರೆ; ಅವೆರಡು ಒಂದೇ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಾಗಿರಲಿ; ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಾರಿಯ ದಲಲಿ್ಲ ಕೈಮರವನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸು. 20 ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ರ ಾ್ಬ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ, ಯೆಹೂದದೊಳಗೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಖಡ್ಗವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಾಡು.
21 “ ಾಗರ್ವು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಎರಡು ಾರಿಗಳ
ದಲಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ;

* 21:16 21:16ಖಡ್ಗದ ನೆಯಿದ್ದ ಮುಖವಿದ್ದ.
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ಾಣಗಳನು್ನ ಕಲಕಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಕೇಳಿ, ಾಳಿಜವನು್ನ
ಪರೀ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗುರುತಿನ ಾಣವು ಅವನ ಬಲಗೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ;

ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಚಿತ್ತವನು್ನ ಭೇದಿಸುವ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಾಯಿದೆರೆದು ಸಂ ಾರ ಧ ್ವನಿಗೈದು ಕೂಗಿ! ಾಗಿಲುಗಳ ಎದು ಾಗಿ

ಚಿತ್ತ ಭೇದಕಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಒಡು್ಡ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅದರಿಂದ ಸೂಚನೆ ಾಯಿತು.
23 ಪುರನಿ ಾಸಿಗಳು ಾವು ಆ ಅರಸನಿಂದ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ಈ ಶಕುನವು ಸುಳೆ್ಳಂದು
ಾವಿಸುವರು;

ಆದರೆ ಅವನು ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಅವನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.”

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ದುಗರ್ತಿ
24 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ

ಅಪ ಾಧಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಲೆದೋರಿ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು,
ಾಪಿಗ ಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿರುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಶತು್ರವಿನ ಕೈಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವಿರಿ.
25 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊರೆಯೇ, ದುಷ್ಟನೇ, ಭ್ರಷ್ಟನೇ! ನಿನಗೆ

ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ; ಇದೇ ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧದ
ಕಡೆ ಾಲ.” 26 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು! ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು!
ಅದು ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ,
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವೆನು. 27 ಧ ್ವಂಸ, ಾನು ಧ ್ವಂಸ
ಾಡುವೆನು; ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದೂ

ಇದ್ದಂತೆ ಇರದು;ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು.”
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ಅ ್ಮೕನಿನಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗ
28 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆ

ನುಡಿ, “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅವರು ಾಡುವ
ದೂಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಖಡ್ಗ, ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿರಿದಿದೆ,
ಮಿಂಚುವಂತೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಮಸೆದಿದೆ. 29 ಅ ್ಮೕನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನವರು ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು ಎಂದು
ಸುಳು್ಳ ಸು ಾ್ಳಗಿ ಶಕುನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ,
ಅಪ ಾಧದ ಕಡೆ ಾಲವು ಸಂಭವಿಸಿ, ಹತ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವ ದುಷ್ಟರ
ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡು! ೕಯಿಸರನು್ನ ನಂಬಿದ ನೀನೂ ಆ ದುಷ್ಟರ
ಕತು್ತಗಳಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಬೀಳುವೆ.

30 “ ‘ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಗೆ ಸೇರಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 31 ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಊದಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೃಗ ಾ್ರಯರೂ, ಾಳು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗರೂ ಆದವರ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 32ನೀನು ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿ ಾಗುವಿ; ನಿನ್ನ ರಕ್ತವುದೇಶದ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವುದು; ನೀನು ಇನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”

22
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೕರ ಾಪ

1ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ರಕ್ತಮಯ ಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು

ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ ೕ? ಅದರ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ದಂಡನೆಯ ಾಲವನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! ನಿನ್ನ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
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ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! 4 ನೀನು
ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವೆ; ಾಡಿಕೊಂಡ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ, ಶಿ ಯ ಸಮಯವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು ದಂಡನೆಯ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವೆ. ಆದ ಾರಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಸಕಲ ದೇಶಗಳ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ನಗರವೇ, ಗದ್ದಲಕೆ್ಕ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ನಗರಿಯೇ, ಹತಿ್ತರದವರೂ, ದೂರದವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.
6 “ ‘ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶ ಾನು ಾರ

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. 7 ನಿನ್ನವರು ಾಯಿ ತಂದೆಗಳನು್ನ
ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನವರು ವಿದೇಶಿಗಳನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನವರು
ಅ ಾಥರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 8 ನೀನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿದಿ್ದ. 9 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಚಾಡಿಕೋರರು ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನಿನ್ನವರು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿಂದಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನಿನ್ನವರು ತಂದೆಗೆ
ಾನಭಂಗ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವಳನು್ನ

ಕೂಡಿ ಾ್ದರೆ. 11 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ
ದು ಾಚಾರನಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;ಇನೊ್ನಬ್ಬನುಅ ಾ್ಯಚಾರ ಾಡಿಸೊಸೆಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳೇ ಆದ ತಂಗಿಯ
ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 12 ನಿನ್ನವರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲಂಚ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನವರು ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಭಕೆ್ಕ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ದೋಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತೇ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

13 “ ‘ಇಗೋ, ನೀನು ದೋಚಿಕೊಂಡ ಾಭವನೂ್ನ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಸುರಿದ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಕೈ ಎತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ೕ?
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ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ೕ? ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ.

15 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಹೊಲಸನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 16 ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿ; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”

ದೇವರ ಕುಲುಮೆ
17 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೆಂಬ
ಲೋಹವು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಷ ಾಗಿದೆ; ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲನ
ಾಮ್ರ, ತವರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಸೀಸ ಮತು್ತ ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ.

19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವೆಲ್ಲರು
ಕಲ್ಮಷ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸುವೆನು. 20 ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಸೀಸ, ತವರ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕುಲುಮೆ ಳಗೆ ಾಕಿ,, ಊದಿ, ಉರಿಹತಿ್ತಸಿ, ಕರಗಿಸುವಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಕರಗಿಸುವೆನು. 21 ೌದು,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ, ಊದಲು ನೀವು
ಅದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. 22 ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕುಲುಮೆ ಳಗೆ
ಕರಗುವಂತೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಕರಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರ ಾಪ
23 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,

24 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಆ ಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ದೇವರ ಕೋಪದ
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಶುದಿ್ಧ ಾಗದ ದೇಶ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶ.’
25 ಆ ಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,
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ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳು ಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದರೆ,
ನರ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ
ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಅಲಿ್ಲನ ಾಜಕರು ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಭಂಗ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಮೀಸ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ, ಮೀಸಲಿಲ್ಲದ್ದಕೂ್ಕ ಭೇದವೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ,

ಶುದ್ಧ ಾದ ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾನು ನೇಮಿಸಿದಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 27 ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರ ಾನರು ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿ
ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ, ನರ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನುಂಗುವವ ಾಗಿಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುವ
ತೋಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಅಲಿ್ಲನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇವರಿ ಾಗಿ
ವ್ಯಥರ್ ದಶರ್ನವನೂ್ನ, ಸುಳು್ಳ ಕಣಿಯನೂ್ನ ಕಂಡು ಯೆಹೋವನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡದಿದ್ದರೂ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚು್ಚ ಾ್ತರೆ.
29 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ
ಾಧಿಸಿ, ವಿದೇಶಿಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
30 “ ‘ ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡದಂತೆ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ

ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ೌಳಿ ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ,
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ತಕ ್ಕವನನು್ನ ಾನು ಹುಡುಕಲು
ಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವರ

ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ, ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ
ಅವರದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೇ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

23
ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾದ ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರ ಾಮ್ಯ
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1 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಬ್ಬ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಲ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ

ಸ್ತನಗಳು ಹಿಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಳೆಯ ತೊಟು್ಟಗಳು ನಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವು.
4 ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇನೆಂದರೆ: ಹಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ಒಹೊಲ ಮತು್ತ
ಕಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ಒಹೊಲೀಬ. ಅವರು ನನ್ನವ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಒಹೊಲ ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ, ಒಹೊಲೀಬ
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ಹೆಸರುಗ ಾಗಿವೆ.

5 “ಒಹೊಲಳು ನನ್ನ ವಶ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ, ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಾಡಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ, ತನ್ನ ನೆರೆಯವ ಾದ

ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನು್ನ, 6 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ೕಧರೂ, ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರೂ, ಅಪೇ ಸತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಯುವಕರೂ,

ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಾಹುತರೂ ಆಗಿರುವವರನು್ನ
ೕಹಿಸಿದಳು. 7ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು;

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಲಿ್ಲ ಉತ್ತ ೕತ್ತಮರು; ಅವಳು
ಾರನು್ನ ೕಹಿಸಿದ ೕ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ

ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. 8 ಅವಳು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ದಿನದವರೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ;ಅವಳ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಅಲಿ್ಲನವರು ಅವ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ, ಅವಳ ಎಳೆಯ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಒತಿ್ತ,ಅವಳ ಸಂಗಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಸಿದರು.

9 “ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವಳನು್ನ ಅವಳ ಪಿ್ರಯರ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ
ಅವಳು ೕಹಿಸಿದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 10 ಇವರು
ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವಳ ಗಂಡು,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.”
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11 “ಅವಳ ತಂಗಿ ಾದ ಒಹೊಲೀಬಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ೕಹಗೊಂಡು, ಅಕ್ಕನ ವ್ಯಭಿಚಾರಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಮೀರುವಷು್ಟ
ಕೆಟ್ಟವ ಾದಳು. 12 ಇವಳು ತನ್ನ ನೆರೆಯವ ಾದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನೂ್ನ,
ಾಯಕರನೂ್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ
ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಾಹುತರನು್ನ, ಸುಂದರ ಾದ
ಯುವಕರನು್ನ ೕಹಿಸಿದಳು. 13 ಇವಳೂ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿ
ಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದವರು.

14 “ಇವಳು ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಳು; ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಸಿ್ದೕಯರಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 15ಅವರು
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ತಲೆಗೆ ರು ಾಲನು್ನ ಧರಿಸಿ, ನೋಟಕೆ್ಕ
ಸರ ಾರರಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಕಸಿ್ದೕಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಬೆಲಿನ
ಪುತ್ರರ ಾಗಿರುವ ಆ ಾರಗಳು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿರುಮಂಜಿಯಿಂದ
ಚಿತಿ್ರಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ, 16 ಇವಳು ೕಹಗೊಂಡು,
ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 17ಆಗ ಾಬೆಲಿನವರು
ಇವಳ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಂಚವನೆ್ನೕರಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇವಳನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿದರು; ಇವಳು ಅವರಿಂದ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಲು, ಅವಳಿಗೆ ಈ
ಬಗೆ್ಗ ಜಿಗುಪೆ್ಸ ಾಯಿತು. 18 ಹೀಗೆ ಇವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಾಡಿ,
ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ದಲು ಇವಳಅಕ್ಕನಿಂದಅಗಲಿದ ಾಗೆ ಇವಳಿಂದಲೂಅಗಲಿತು.

19ಆದರೂ ಇವಳು ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಎಳೆಯ ಾ್ರಯವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಳು. 20ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಬೆದೆಯುಳ್ಳವರೂ, ಕುದುರೆಗಳಂತೆ
ಾಟುವವರೂ ಆದ ಕಸಿ್ದೕಯ ವೀರರನು್ನ ೕಹಿಸಿದಳು. 21 ಹೀಗೆ
ಐಗುಪರಿಂದ ನಿನ್ನ ೌವನದ ಸ್ತನಗಳ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಕೊಂಡ,
ನಿನ್ನ ೌವನದ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.”
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ಒಹೊಲೀಬಳಿಗೆ ಆದ ಶಿ
22 ಆದುದರಿಂದ ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ತೊಲಗಿತೋ, ಆ
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಾಬಿಲೋನಿನವರು, ಎ ಾ್ಲ ಕಸಿ್ದೕಯರು,
ಪೆಕೋದಿನವರು, ಷೋಯದವರು, ಕೋಯದವರು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅಪೇ ಸುವಂತಹ
ೌವನಸ್ಥರೂ, ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರೂ,ಯುದ್ಧವೀರರು,
ಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 24 ಅವರು ರಥಗಳ ಸಂಗಡ ಾಗಿಯೂ, ಬಂಡಿಗಳ

ಸಂಗಡ ಜನಗಳ ಸಮೂಹದ ಸಂಗಡ, ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಬರುವರು; ಸುತ್ತಲೂ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನೂ್ನ,
ಹಿಡಿದು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. 25 ಾನು ನನ್ನ
ರೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು, ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಿನ್ನ ಮೂಗು, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವರು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವುರು; ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವರು; ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವು ಅಗಿ್ನಗೆ
ಆಹುತಿ ಾಗುವುದು. 26 ನಿನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ನಿನ್ನ
ಸುಂದರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 27 ಹೀಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ
ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ
ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನೂ್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇನು್ನ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ,ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಇರುವಿ.”

28 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನೀನು
ಾರನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕ ೕ, ನಿನ್ನ ಆಶೆಯು ಾರಿಂದ
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ಹಿಂದಿರುಗಿತೋ ಅವರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಒಪಿ್ಪಸಲು, 29 ಅವರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ದುಡಿದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ ಬಿಡುವರು; ಹೀಗೆ ಾಚಿಕೆಗೀ ಾದ ನಿನ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರವು, ೌದು, ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವೂ
ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದು.

30 “ಈ ವಿಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ನೀನು
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ೕಹಿಸಿ, ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ ಾರಣ. 31 ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕುಡಿದ ಾತೆ್ರಯನೆ್ನೕ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.”
32 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಉದ್ದವೂ, ಅಗಲವೂ,

ಬಹಳ ತುಂಬುವ,
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕುಡಿದು, ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ಕುಚೋದ್ಯಕೂ್ಕ

ಗುರಿ ಾಗುವಿ.
33 ಸ ಾಯರ್ಳೆಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಕುಡಿದ ಾತೆ್ರಯಿಂದಲೇ

ವಿಸ್ಮಯವೂ, ಾಶವೂಆಗುವುದು.
ನೀನು ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ, ದುಃಖದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವೆ.

34 “ನೀನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕುಡಿಯುವಿ.
ಅದನು್ನ ಬೋಕಿಗಳ ಾಗೆ ಒಡೆದು ಾಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

35 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಾಡಿ, ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ದ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಫಲವನು್ನ ನೀನೇ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”
ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ ಶಿ

36 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಒಹೊಲಳಿಗೂ, ಒಹೊಲೀಬಳಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರುಸುವೆ ೕ?
ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
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ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಆಹುತಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 38 ಇದನು್ನ ಾಡಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿ, ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 39 ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು,
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಸೇರಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರು; ಇಗೋ, ನನ್ನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಇದನು್ನ
ನಡೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

40 “ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪುರುಷರನು್ನ ದೂರದಿಂದ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು; ಇಗೋ, ಅವರು ಬಂದರು; ಎಲೈ ಹೆಂಗಸೇ,
ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಾ್ನನ ಾಡಿ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41 ವೈಭವದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪತೈಲಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

42 “ಅಲಿ್ಲ ವಿನೋದ ಪಿ್ರಯರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಶಬ್ದವು
ಇತು್ತ. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕುಡುಕರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರು ಾಡಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಡಗವನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ಾನು,
‘ಆ ಾ, ಕಳೆಗುಂದಿದವಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವೇ! ಇವರು
ಅವ ಂದಿಗೆ, ಅವಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ’
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನು್ನ ಸೇರುವ ಾಗೆ ಈ ಜನರು
ಅವಳನು್ನ ಸೇರಿದರು; ೌದು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸ ಾದ ಒಹೊಲಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನೂ್ನ ಸೇರಿದರು. 45 ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯರು
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರಿಗೂ, ರಕ್ತಸುರಿಸುವ
ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು; ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರು,ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.”

46ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನುಈಹೆಂಗಸರ
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಇವರನು್ನ ಸೂರೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ,ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 47 ಸಭೆಯವರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಇವರ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು, ಇವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು.

48 “ಹೀಗೆ ಾನು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದು.
49 ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕಮರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿಮಗೇ ತಿನಿ್ನಸುವರು; ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಾನೇ
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

24
ಕಿಲುಬಿನ ಹಂಡೆಯ ಾಮ್ಯ

1 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ದಿನದ, ಇದೇ ದಿನದ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದುಕೋ;
ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
3 “ಈ ದಂಗೆಕೋರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗೆ

ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಹಂಡೆಯನು್ನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡು, ಮೇಲಿಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ

ಹೊಯಿ್ಯ;
4 ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ, ಹೆಗಲು ದ ಾದ

ಒಳೆ್ಳಯ ತುಂಡುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಕು,
ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸು.
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5 ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ; ಹಂಡೆಯ ತಳದಲಿ್ಲ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಗಿ ಒಟು್ಟ;

ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕುದಿಸು; ೌದು, ಎಲುಬುಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು.’ ”
6 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,

ರಕ್ತಮಯ ಾದ ಪಟ್ಟಣವೇ ನಿನಗೆ ಧಿ ಾ್ಕರ, ಒಳಗೆ ಕಿಲುಬು
ಹಿಡಿದಿರುವ, ಕಿಲುಬು ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿರುವ ಹಂಡೆ! ಅದರಿಂದ
ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು, ಅದ ಾ್ಕಗಿ

ಚೀಟುಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಡ.
7 “ಯೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ;

ಅದು ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಧೂಳು ಮುಚು್ಚವ
ಾಗೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 8ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ರೋಷವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವ ಾಗೆ, ಾನು ಅದರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಬಿಡದಂತೆ ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.”

9 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,
ರ ಾ್ತಪ ಾಧವುಳ್ಳ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟ! ಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 10 ಬಹಳ ೌದೆ ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ,
ಾಂಸವನು್ನ ಬೇಯಿಸು, ಾರು ಮಂದ ಾಗಿರಲಿ, ಎಲುಬುಗಳು

ಬೆಂದು ಹೋಗಲಿ.
11 “ಆ ಮೇಲೆ ಹಂಡೆಯು ಾದು ಾಮ್ರವು ಕೆಂ ಾಗಿ, ಒಳಗಿನ

ಕಲ್ಮಷವು ಕರಗಿ, ಕಿಲುಬು ಇಲ್ಲ ಾಗುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ
ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡು. 12 ಅದರ ಕಲ್ಮಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ, ಆ ಾಸವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತದ ಕಿಲುಬು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನೀಗಲಿಲ್ಲ.

13“ಅಂತೆಯೇನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ವುಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಶುದಿ್ಧ ಾಗದೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ಾನು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೀರಿಸಿ
ಾಂತ ಾಗುವವರೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯನು್ನ ಇನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಶುದಿ್ಧ ಾಗದೆ ಇರುವಿ.”
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14 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, “ಇದು
ನಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ, ಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಹಿಂದೆಗೆಯೆನು,
ಕ್ಷಮಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು; ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸರಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಪತಿ್ನ ವಿ ೕಗ

15 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಒಂದೇ
ಏಟಿನಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ನೇ ಾ್ರನಂದ ಾಗಿರುವವಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು, ಆದರೂ ನೀನು ಗೋ ಾಡಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯದಿರಲಿ. 17 ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ರೆಯಿಡು, ವಿ ೕಗ
ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ, ರು ಾಲನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರು, ಕೆರಗಳನು್ನ
ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು, ಾಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಾರಿಗೆಯನು್ನ* ತಿನ್ನಬೇಡ.”
18 ಹೀಗೆ ಆ ಾಗಲು ಾನು ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು, ಾಯಂ ಾಲಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯು ತೀರಿಹೋದಳು;
ಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾದಂತೆ ಾಡಿದೆನು. 19 ಆಗ

ಜನರು, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೆಂದು
ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು,

20 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, “ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾರು, ‘ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯಬಲವೂ
ನೇ ಾ್ರನಂದವೂ ಾ್ರಣಪಿ್ರಯವೂ ಆದ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಾನು ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸುವೆನು, ನೀವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವರು, ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸೇ ಾದೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದರೆ 22 ಾನು
* 24:17 24:17 ಾರಿಗೆಯನು್ನ ಮೂಲ: ಮನುಷ ್ಯರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ. ಹೋಶೇ. 9:4ಅನು್ನ
ನೋಡಿರಿ.
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ಾಡಿದಂತೆ ಆಗ ನೀವೂ ಾಡುವಿರಿ, ಅಂದರೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದೆ,ಮನುಷ ್ಯರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಇರುವಿರಿ,

23 ರು ಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಕೆರಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಾದಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು; ನೀವು ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಳುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ, ಒಬ್ಬರ
ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು ನರಳುವಿರಿ. 24 ಹೀಗೆ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ನಿಮಗೆ
ಮುಂಗುರು ಾಗಿರುವನು;ಅವನು ಾಡಿದಂತೆಯೇಎಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು
ಾಡುವಿರಿ; ಇದು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ಾನೇ ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು

ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
25 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಅವರ ಬ ಾ ಾರವೂ, ಅವರ

ನೇ ಾ್ರನಂದಕರ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ, ಅವರು ಆಶಿಸುವುದನೂ್ನ,
ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, 26 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವುದು. ನೀನು ಇನು್ನ
ಮೂಕ ಾಗಿರದೆ ಾತ ಾಡುವೆ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವೆ.
ಾನೇಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

25
ಅ ್ಮೕನ್ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಅದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ
ನುಡಿ, 3 ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು’ ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅ ್ಮೕನೇ, ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು
ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದ್ದದನು್ನ,
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ಸೆರೆಹೋದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿ, “ಅ ಾ!”
ಎಂದು ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ. 4 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಮೂಡಣದವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ವಶಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಿನ್ನ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದು, ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಡುವರು. 5 ಾನು
ರ ಾ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಾಯವ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಅ ್ಮೕನ್
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”

6 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ಚ ಾ್ಪಳೆ
ಹೊಡೆದು, ಾಲಿನಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಬಡಿದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ಅದರ ಗತಿಗೆ ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ.
7 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ, ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ, ದೇಶಗ ಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

ೕ ಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
8 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಯೆಹೂದ

ವಂಶವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವೇನು?
ಎಂದು ೕ ಾಬೂ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ.
9 ಆದುದರಿಂದ, ಇಗೋ, ದೇಶಭೂಷಣಗ ಾದ ೕ ಾಬಿನ
ಗಡಿಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತ್, ಾಳ್
ಮೆ ೕನ್, ಕಿ ಾರ್ಥಯಿಮ್ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳುಇರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಾನು ೕ ಾಬಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವೆನು. 10 ಆ
ಸೀಮೆಯನ್ನಲ್ಲದೆ, ಅ ್ಮೕನನೂ್ನ ಮೂಡಣದವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಕೊಟು್ಟ, ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಬೇಕೆಂಬ
ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ
ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
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ಎದೋಮ್ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
12 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಎದೋಮು

ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡಿದೆ; ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಿ ಮ ಾಪ ಾಧವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.” 13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ,
ತೇ ಾನಿನಿಂದ ದೆ ಾನಿನವರೆಗೂಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 14 ಾನು ಎದೋಮಿಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ
ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡುವರು; ನನ್ನ
ಪ್ರತಿ ಾರವು ಎದೋಮಿನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ೌದು, ಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ದೀಘರ್ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.” 16 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ
ಕೈಯೆತು್ತವೆನು; ಕೆರೇತಿಯರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲನ
ಜನಶೇಷವನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡುವೆನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಲ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು; ಹೀಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

26
ತೂರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
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1 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ, ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ಅ ಾ!,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿದ್ದ ಾಗಿಲು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ! ಅದು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾ ಾದ ಾರಣ
ಾನು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಎಂದು”ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 3ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ತೂರ್ ದೇಶವೇ, ಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವಂತೆ
ಾನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.

4 ಅವು ತೂರಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ಅದರ ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವವು; ಾನು ಅದರ ಧೂಳನು್ನ ಒರೆಸಿ,
ಅದನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಅದು ಸಮುದ್ರದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವುದು. ಾನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅದು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೂರೆ ಾಗುವುದು.’ 6 ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ
ಅದರ ಕು ಾತೆರ್ಯರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ,
ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಅಶ್ವಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ರಥಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ಾಹುತರ ಸಂಗಡಲೂ,
ಬಹುಜನರ ಸಂಗಡಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಾನು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ತೂರಿನಮೇಲೆಬರ ಾಡುವೆನು. 8ಅವನುಬಯಲುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ
ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಡು್ಡಕಟಿ್ಟ, ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಕುವನು. 9 ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಬಿಡುವನು. 10 ಅವನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಏಳುವ
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ಧೂಳಿನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಸುಕುವನು; ಒಡಕು ಬಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ
ಶತು್ರವು ನುಗು್ಗವ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ
ನುಗು್ಗ ಾಗ ಾಹುತ, ಾಡಿ, ರಥ ಇವುಗಳ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳು
ಕದಲುವವು. 11 ಅವನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಬೀದಿಗಳನು್ನ ತುಳಿಸಿ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಬಲ ಾದ ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವನು. 12 ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ ಾದ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ,ಮರಗಳನೂ್ನ,ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 13 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಗಳ ನುಡಿಯು ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದು.
14 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು; ನೀನು
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವಿ; ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಇದು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ನಿನ್ನ ಪತನದ ಶಬ್ದಕೂ್ಕ, ಾಯಪಟ್ಟವರು ಕೂಗು ಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಗು ಾಗಲೂ ದಿ್ವೕಪಗಳು ಅದರುವುದಿಲ್ಲವೇ?
16 ಆಗ ಸಮುದ್ರದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಅರಸರು ತಮ್ಮ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಇಳಿದು, ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ,
ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಹೊಲೆದ ತಮ್ಮ ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ,
ತತ್ತರವನೆ್ನೕ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ್ಕ
ನಡುಗು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 17ಇವರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವನೆ್ನತಿ, ಾವಿಕರನಿ ಾಸವೇ,ಹೆಸರು ಾಸಿಯ
ಪುರಿಯೇ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ ನಗರಿಯೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ
ಾ ಾದಿ! ಸಮುದ್ರದ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಾ ಾದವು! 18 ಈ ನಿನ್ನ ಪತನದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕ ಾವಳಿಯುನಡುಗುತ್ತದೆ; ನೀನು ಇಲ್ಲ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಮುದ್ರ ದಿ್ವೕಪಗಳು
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ಾಬರಿ ಾಗುವವು.”
19 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಳು ಊರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ನಿಜರ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಗೆ ತಂದು,
ನೀನು ಜಲ ಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

20 “ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದ ಪೂವರ್ ಾಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ೌದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸದೆ, ನಿಜರ್ನ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದವರ ಸಹ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸುವೆನು. 21ನಿನ್ನನು್ನ ತೀ ಾ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು;ನೀನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವಿ;ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂನೀನು
ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

27
ತೂರಿನ ವೈಭವವೂ, ಾಶನವೂ

1ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನೆ್ನತು್ತ,
ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3 ‘ಸಮುದ್ರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿ್ವೕಪಗ ಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವ
ನಗರಿಯೇ!’ ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ತೂರೇ, ‘ ಾನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು

ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ!
4 ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯವೇ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ನಿನ್ನ

ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು.
5ಸೆನೀರಿನ ತು ಾಯಿಮರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ರಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು

ಮರವನು್ನ ತಂದರು.
6ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟಗೋಲನು್ನ ಾ ಾನಿನ ಓಕ್ಮರದಿಂದ ಾಡಿ,
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ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪದ ಹಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ,ಅದನು್ನ ದಂತದಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

7 ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ನಿನಗೆ ಧ ್ವಜ ಾಗಲೆಂದು ಅದನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದ ಕಸೂತಿಯ ಾರು ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟನು್ನ ಎಲೀಷ ಕ ಾವಳಿಯ ಧೂಮ್ರ
ರಕ್ತವಣರ್ಗಳಿಂದ ಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದೆ.

8ಚೀದೋನಿನ,ಅ ಾರ್ದಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ಹುಟು್ಟ ಾಕುವರು;
ತೂರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ವಿವೇಕಿಗಳು ನಿನ್ನ ಾವಿಕರು.
9ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೇ ಾಲಿನಹಿರಿಯರೂಮತು್ತಜಾಣರೂನಿನ್ನ

ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಾ್ದರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಸಕಲ ಾವೆಗಳ ಮತು್ತ ಾವಿಕರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ನಿನಗೆ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆ.
10 ಾರಸಿಯರೂ, ಲೂದ್ಯರೂ, ಪೂಟ್ಯರೂ ನಿನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೂಗಿಸಿದರು.

ಇವರು ನಿನಗೆ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು! 11 ಅ ಾರ್ದಿನವರೂ
ಮತು್ತ ಹೆಲೆಕರು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಗ ಾ್ಮದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತು ಾಕಿ, ನಿನ್ನ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು!

12 “ಅ ಾರ ಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಸಿ್ತಯು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಾಷೀರ್ಷಿನವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವತರ್ಕ ಾಗಿ ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ
ಮತು್ತ ಸೀಸಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್,
ಮೆಷೆಕ್ ಇವರು ನಿನ್ನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾಮ್ರದ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಸರಬ ಾಜು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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14 “ತೋಗಮರ್ ವಂಶದವರು ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆ
ಸ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ, ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾರ ನಡೆಸಿದರು. 15 ದೇ ಾನಿನವರು ನಿನ್ನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು;
ಅನೇಕ ದಿ್ವೕಪಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದವು;
ಅವರು ದಂತ ಕೊಂಬು ಮತು್ತ, ಕಪು ್ಪಮರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಗಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.

16 “ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದ ವಸು್ತಗಳು ಅ ಾರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅ ಾಮಿನವರೂ ನಿನ್ನವ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ, ಕೆಂಪರಲು,
ರ ಾ್ತಂಬರ, ಕಸೂತಿಯ ವಸ್ತ ್ರ, ಾರುಬಟೆ್ಟ, ಹವಳ, ಾಣಿಕ್ಯ
ದ ಾದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದು ಸುರಿದರು.

17 “ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ
ವತರ್ಕ ಾಗಿ ಮಿನಿ್ನೕಥಿನ ಗೋದಿಯಿಂದಲೂ, ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ*,
ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧತೈಲದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ
ನಡೆಸಿದರು.

18“ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದವಸು್ತಗಳುನಿನ್ನಲಿ್ಲಅ ಾರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ,
ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಸಿ್ತಯೂ ನಿನಗೆ
ಬೇ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ದಮಸ್ಕದವರೂ ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ, ಹೆಲೊ್ಬೕನಿನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಾಗು ಚಾಹರಿನ
ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

19 “ ಾನಿನವರೂ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನವರೂ ಊಜಾಲಿನಿಂದ
ಾ ಾ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.ಕಬಿ್ಬಣ,
ಬಜೆ, ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು ನಿನಗೆ ಆಮ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು.
20 ದೇ ಾನಿನವರು ರಥಗಳ ಸ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21ಅರಬರುಮತು್ತ ಕೇ ಾರಿನ
ಪ್ರ ಾನರೂ ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಕುರಿಮರಿಗಳಿಂದಲೂ,
ಟಗರುಗಳಿಂದಲೂ, ಹೋತಗಳಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದ್ದರು.

* 27:17 27:17ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲ ಪದ ಪನ್ನಗ್.
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22 “ಶೆಬದವರೂ ಮತು್ತ ರಗ್ಮದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವತರ್ಕ ಾಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದರು.
23 ಾ ಾನ್, ಕನೆ್ನ, ಎದೆನ್ ಸ್ಥಳಗಳವರೂ, ಶೆಬ, ಅಶೂ್ಶರ್ ಕಿಲ್ಮದ್
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರೂ ನಿನ್ನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಅವರು ನಿನ್ನ
ಾ್ಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಸೂತಿಯ ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ನಿಲುವಂಗಿ
ದ ಾದ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಬಿಗಿದ ವಿಚಿತ್ರ

ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 25 † ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗಿನ
ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೊಗಳುವರು.
ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಘನವುಳ್ಳವ ಾದೆ.
26 ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮ ಾ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದರೆ;

ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ.

27 ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು, ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ ಾವಿಕರು,
ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವವರು,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕರು, ಅಂತು
ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ
ಾಶದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವರು.

28ನಿನ್ನ ಾವಿಕರ ಕೂ ಾಟಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಡುಗುವುವು.
29ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವರೆಲ್ಲರೂ,ಅಂಬಿಗರೂ,
ಸಮುದ್ರದ ಸಕಲ ಾವಿಕರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಇಳಿದು

ನೆಲದಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.
30ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖದಿಂದ ಅರಚಿ, ತಲೆಗೆ ಧೂಳೆರಚಿಕೊಂಡು,
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡಿ,
31ನಿನ ಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
† 27:25 27:25 ಪ ಾರ್ಯ ಾ ಾಂತರ; ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು ಾಲು ಾ ಾಗಿ
ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ನೀನು ಭತಿರ್ ಾಗಿ, ಸಮುದ್ರದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾರ ಾಗಿದೆ.
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ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಗೋ ಾಡಿ, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳುವರು.
32ಅವರು ರೋದನ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿಶೋಕ ಗೀತವನೆ್ನತಿ್ತ

ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು,
‘ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಾ ಾಗಿರುವ ತೂರಿಗೆ ಾವ ಪಟ್ಟಣ

ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ?’
33 ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಹರಡಿಕೊಂಡವು,

ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದಿ;
ನಿನ್ನ ಅ ಾರ ಾದಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ, ಾ್ಯ ಾರದವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ

ಭೂ ಾಜರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ.
34ಈಗ ಾದರೋ ನೀನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಾ ಾದೆ, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳೂ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜನರೂ ಅ ಾಧಜಲದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ

ಹೋದರು.
35 ಕ ಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚ

ವಿಸ್ಮಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅರಸರು ಭಯಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅರಸರು ನಡುಗಿ ಭೀತಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
36ಜ ಾಂಗಗಳ ವತರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಿಳು್ಳ ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಧ ್ವಂಸ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿರುವೆ.”

28
ತೂರಿನ ಅರಸನ ಅಹಂ ಾವವನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

1ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಉಬಿ್ಬದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆ ಾ, ಾನೇ ದೇವರು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ; ನೀನು ದೇವರಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯನೇ. ಆದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾನನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ.
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3“ಇಗೋ,ನೀನು ಾನಿಯೇಲನಿಗಿಂತಲೂ ಾನಿ ಾಗಿರುವೆ ಾ;
ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾದುದು ಾವುದೇ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? 4 ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ
ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಬಂ ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಾನದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.* ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.”

6 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ
ಬೀಳ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಾನದ ಸೊಬಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿಯುವರು; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವರು.

8 “ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು; ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹತ ಾದವರ ಾಗೆ ನೀನು ಾಯುವಿ. 9 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವವರ ಎದುರಿಗೆ ಾನು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆ ೕ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲ, ನರ ಾ್ರಣಿಯೇ.
10 ನೀನು ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

11 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ ಅರಸನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು, ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಸವರ್ಸುಲಕ್ಷಣ
ಶಿರೋಮಣಿ, ಪೂಣರ್ ಾನಿ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ. 13 ದೇವರ

* 28:5 28:5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಾನದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಅಧಿಕ ಾನದಿಂದಲೂ ಾ್ಯ ಾರದಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು.
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ಉ ಾ್ಯನವನ ಾದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ; ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯ ಾಗ, ಪಚೆ್ಚ,
ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂಯರ್, ನೀಲ ಗೋಮೇಧಿಕ, ಕೆಂಪು ಸ್ಫಟಿಕ,
ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿದೆ್ದ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಈ
ರತ್ನಗಳು ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾದವು.

14 “ ‘ನೀನು ರೆಕೆ್ಕತೆರೆದು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿ ಾಗಿದೆ್ದ;
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆನು;
ನೀನು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಕೆಂಡದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
15 ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧವು ಸಿಕು ್ಕವ ತನಕ ನಿನ್ನ
ನಡತೆಯು ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

16 “ ‘ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಾ್ಯ ಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರವು
ತುಂಬಿ ನೀನು ಾಪಿ ಾದೆ. ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ
ಪವರ್ತದಿಂದ ಅಪವಿತ್ರನೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟನು; ೌದು, ನೆರಳು
ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿಯೇ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು.
17 “ ‘ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು

ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡೆ; ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಅರಸರು ನೋಡುವಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಾಕುವೆನು.
18 ನಿನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದಲೂ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಾ್ಯ ಾರದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಗಳನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ

ಬರ ಾಡಿದೆನು, ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿತು, ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೂದಿ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟನು. 19ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಗತಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚ ಬೆರ ಾಗುವರು; ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್
ಾಶ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವೆ.’ ”

ಚೀದೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 28:20 lxxxix ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 28:26

20 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಚೀದೋನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು. 22 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಚೀದೋನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಗೊಳು್ಳವೆನು; ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿ, ಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 23 ‘ ಾನು
ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಧಿಯನೂ್ನ, ಅದರ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಸಂ ಾರವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು, ಖಡ್ಗವು ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬೀಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳುಅದರನಡುವೆಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು;ಆಗ
ಾನೇಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.
24 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳು್ಳ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ;ಹೀನೈಸುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಂಬ ಕಂಟಕದ ಾಧೆಯು
ಇನು್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಾನೇ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
25 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ‘ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ

ಚದುರಿ ಹೋಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರನು್ನ ಾನು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು,
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಸುಖ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ ಆಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಾನು ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅವರ ದೇವರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗುವುದು.’ ”
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29
ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು

1 ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಐಗುಪರೆಲ್ಲರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು.

3“ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನುಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,ಐಗುಪ್ತದಅರಸ ಾದ
ಫರೋಹನೇ,
ನಿನ್ನ ನದಿಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು, ‘ಈನದಿ ನನ್ನದೇ,
ನನ ಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ದೊಡ್ಡ ಸಳೆಯೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

4 “ ಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಾಳ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ನದಿಗಳ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆನು್ನ ಚಿಪು ್ಪಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿ, ಆ
ಮೀನುಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೈಲ್ ನದಿಯಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಎಳೆದು ಾಕುವೆನು.
5 ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ನದಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಅರಣ್ಯದ ಾಲು

ಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಬಯಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ

ಹೂಣಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ

ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು

ತಿಳಿಯವರು.
ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶದವರಿಗೆದಂಟಿನಊರುಗೋ ಾಗಿದ್ದರು.
7ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನಮೇಲೆಕೈಯಿಡಲು,ನೀನುಮುರಿದುಅವರೆಲ್ಲರ

ಹೆಗಲನು್ನ ಚುಚಿ್ಚದೆ;
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ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಒಡೆದು,
ಅವರ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಡುವಿಗೆ ನಡುಕವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದೆ.

8 “ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಜನರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. 9 ಈ ನದಿಯು ನನ್ನದೇ,
ಾನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡ ಾರಣ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 10 ‘ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನದಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಿಂದ ಸೆವೇನಿಯ ತನಕ,
ೌದು, ಕೂಷಿನಮೇರೆಯವರೆಗೂ ತೀ ಾ ಾಳು ಾಡುವೆನು.
11 “ ‘ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನ ಾದವೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಾವ ಪಶುವಿನ ಾದವೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವುದು.

12 ಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾಳುಬೀಳಿಸುವೆನು; ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗೆಯೇ
ಇರುವುದು; ಾನು ಐಗುಪರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ,
ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸುವೆನು.’ ”

13 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಐಗುಪರನು್ನ ಅವರು ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. 14ಐಗುಪ್ತದ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಾದ ಪತೊ್ರೕಸ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ
ಾಜ್ಯದವ ಾಗಿರುವರು. 15 ಆ ಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಕನಿಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಮಿಕ್ಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಾನು
ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಅದು ಇನು್ನ ತಲೆಯೆತ್ತದು; ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ದೊರೆತನ ಾಡ ಾರದಂತೆ ಾನು ಅದನು್ನ ೕಣ



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 29:16 xcii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 29:21

ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. 16 ಐಗುಪ್ತವು ಇನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ಭರವಸೆ ಾಗದೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತು್ತವ ದೇವದೊ್ರೕಹದ ನೆನಪು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇನು್ನ ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ

17 ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ, ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಅತಿ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ತಲೆ
ಬೋ ಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೆಗಲು ಸುಲಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ
ಆ ಮುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕೆ್ಕ ಅವನಿ ಾಗಲಿ, ಅವನ
ಸೈನಿಕರಿ ಾಗಲಿತೂರಿನಿಂದಪ್ರತಿಫಲವೇನೂಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.” 19ಹೀಗಿರಲು
ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ಅದರ ಜನಸಮೂಹವನೂ್ನ, ಅದರ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅದರ
ಸುಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವನು; ಇದೇ ಅವನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಿಕು ್ಕವ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗುವುದು. 20 ಅವನು ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಸೇವೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಾನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಕೆ್ಕ ಕೊಂಬನು್ನ
ಳೆಯಿಸಿ, ಆ ವಂಶದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ

ತೆರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗುವುದು.”

30
ಐಗುಪ್ತ ಾ ್ಕಗುವ ದಂಡನೆ
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1ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು,
‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಅರಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ! ಅ ್ಯೕ

ದುದಿರ್ನವೇ!
3 ದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು! ೌದು, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು,

ಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ಾಲ ಾಗಿರುವುದು.

4 ಖಡ್ಗವು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು; ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರಜೆಗಳು*
ಹತ ಾಗಲು ಕೂಷಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಕಟ ಾಗುವುದು;

ಐಗುಪ್ತದ ಜನಸಮೂಹವು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು, ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ಮುರಿದು ಾ ಾಗುವುದು.

5 “ ‘ಕೂಷ ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು, ಲೂದ್ಯರು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಕಲ
ವಿದೇಶೀಯರು, ಕೂಬ್ಯರು, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮಿತ್ರ
ಾಜ್ಯದವರೂ ಐಗುಪರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು.’ ”
6ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಆ ಾರ ಾದವರು ಬೀಳುವರು, ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ
ಅಹಂ ಾರವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು;

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಿಂದ ಸೆವೇನೆಯವರೆಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7 ಾ ಾಗಿರುವ ದೇಶಗ ಳಗೆ ಆ ದೇಶವೂ ಾ ಾಗಿರುವುದು,
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಾಳು
ಬಿದಿ್ದರುವವು.

8 “ ‘ ಾನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಅದರ ಸ ಾಯಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 9 ‘ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೂತರು ನನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾದ ಕೂಷ ್ಯರನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವರು; ಐಗುಪ್ತದ ಾಶದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆದ ಾಗೆ ಕೂಷ ್ಯರಿಗೂ
ಸಂಕಟವುಉಂಟಾಗುವುದು; ಇಗೋ, ಆ ದಿನ ಬಂತು!’ ”
* 30:4 30:4 ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥ ಾ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳು.



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 30:10 xciv ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 30:19

10 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂ ಾ್ಯತ
ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು. 11 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಅತಿಭಯಂಕರ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ ಅವನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ ಕತಿ್ತ ಹಿರಿದು ದೇಶವನು್ನ
ಹತ ಾದವರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು. 12 ಾನು ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿ
ದೇಶವನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಾರಿಬಿಡುವೆನು. ೌದು, ದೇಶವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಾಳು ಾಡಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”

13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನೋಫಿನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಡೆದು ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ಾವ ಅರಸನೂ ಇರ ಾರನು; ಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಭಯವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. 14 ಾನು ಪತೊ್ರೕಸನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ಚೋವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡುವೆನು. ನೋಪುರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ,

15 “ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆ ಾದ ಸೀನಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನೋಪುರದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಿಡುವೆನು. 16 ಾನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಕಿಚ್ಚನು್ನ ಹತಿ್ತಸಲು ಸೀನು ಾ್ರಣ
ಸಂಕಟಪಡುವುದು; ನೋಪುರವುಭಂಗಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು; ನೋಫಿನ
ಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳುಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ಬೀಳುವರು.

17 “ಓನಿನ ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನ ಯುವಕರು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವರು; ಅಲಿ್ಲನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.
18 ಐಗುಪ್ತವು ಹೊರಿಸಿದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಾನು ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲ
ಮುರಿಯು ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತ ಮೂಡದು. ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ
ಅಹಂ ಾರವು ಅಡಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಾಮುರ್ಗಿಲು ಅದನು್ನ
ಆವರಿಸುವುದು, ಅದರ ಯುವತಿಯರು ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
19 ಹೀಗೆ ಾನು ಐಗುಪರಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ತೀರಿಸು ಾಗ
ಾನೇಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
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ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವನು
20ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ, ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಕೈಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇಗೋ, ಅದನು್ನ ಾರೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ,
ಔಷಧ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿಯುವಷು್ಟ ಬಲಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾರೂ ಬಟೆ್ಟ ಸುತಿ್ತ, ಅದನು್ನ ಬಿಗಿಸಲಿಲ್ಲ.” 22 ಆದುದರಿಂದ

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಸರಿ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಮುರಿದದ್ದನೂ್ನ ತೀ ಾ ಮುರಿದು ಬಿಟು್ಟ,
ಖಡ್ಗವು ಅವನ ಕೈ ಳಗಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.

23 “ಐಗುಪರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 24 ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಫರೋಹನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮುರಿಸಲು, ಾಯದಿಂದ ಾ್ರಣ ಸಂಕಟಪಡುವವನಂತೆ
ಫರೋಹನು ಆ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನರ ಾಡುವನು. 25 ಾನು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು; ಫರೋಹನ
ಕೈಗ ಾದರೋ ೕಲುಬೀಳುವವು; ಾನು ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಎತು್ತವನು. ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 26 “ ಾನು ಐಗುಪರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ
ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.”

31
ಐಗುಪ್ತದೊಡೆಯನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಧ ್ವಂಸವು

1ಹನೊ್ನಂದನೆಯವಷರ್ದ,ಮೂರನೆಯತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 31:2 xcvi ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 31:8

2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೂಮತು್ತ
ಅವನ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾದ ಪ್ರಜೆಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸರಿಸ ಾನರು ಾರು?
3ಆ ಾ, ಅಸಿ್ಸೕರಿಯವು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಂದರ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳುಳ್ಳ

ದೇವ ಾರು ಆಗಿದೆ; ಅದರ ನೆರಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿದೆ, ಅದರ
ಎತ್ತರವು ಬಹಳ,

ಅದರ ತುದಿಯು ದಟ್ಟ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.
4 ಅದನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದವು, ಮ ಾನದಿಯು

ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿತು, ನದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ ಉ ಾ್ಯನವನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು,

ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ನದಿಯು ತನ್ನ ಾಲುವೆಗಳನು್ನ
ನೀಡಿತು್ತ.

5 ಆದುದರಿಂದ ಆ ವೃಕ್ಷವು ಅಡವಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ;

ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಬಿ್ಬದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚನ ನೀ ಾವರಿಯಿದ್ದ
ಾರಣ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಧಿಕ ಾದವು. ಕೊಂಬೆಗಳು
ಉದ್ದ ಾಗಿಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

6ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದವು;

ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವು. ಮ ಾಜ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದರ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದವು.

7ಹೀಗೆ ಅದು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನೀಳ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೇರು ಾಕಷು್ಟ ನೀರಿನ
ಆಸರೆ ಪಡೆದಿತು್ತ.

8 ದೇವರ ಉ ಾ್ಯನವನದಲಿ್ಲನ ದೇವ ಾರುಗಳು ಅದನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
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ತು ಾಯಿ ಮರಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ಆಲದ
ಮರಗಳುಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಷು್ಟ ದಪ್ಪ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;

ದೇವರ ವನದಲಿ್ಲನ ಾವ ಮರವೂ ಅದರಷು್ಟ
ರಮಣೀಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ಾನು ಅದನು್ನ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ
ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆನು;

ದೇವರ ಉ ಾ್ಯನ ಾದ ಏದೆನಿನ ಸಕಲ ವೃಕ್ಷಗಳೂ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.”

10 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ
ವೃಕ್ಷವು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ತನ್ನ ತುದಿ ೕಡಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ನೀಳ ಾದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು್ತ.
11 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಅದನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅದರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕಂತೆ ಅದನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅದರ ದುಷ್ಟತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ
ತಳಿ್ಳ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.

12 “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದಿ್ದವೆ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಗಳ ಹತಿ್ತರ ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಅದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ.
13 ಅದರ ಬುಡದ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳು ಇರುವವು.

14 “ನೀ ಾವರಿಯ ಾವ ಮರಗಳೂ ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತುದಿಯನು್ನ ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಸದೆ,
ನೀರನು್ನ ಹೀರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಎತ್ತರ ಾಗಿ
ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು. ಅವೆ ಾ್ಲ ಮರಣದ
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ಾ ಾಗುವುವು, ಅಧೋಲೋಕವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು;
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ನರಜನ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂ ಾಗಿ
ಸೇರುವವು.”

15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ವೃಕ್ಷವು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ದುಃಖವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು. ಅದರ ವಿ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಮ ಾ ನದಿಯನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿ, ನದಿಗಳನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟೆ್ಟನು, ಜಲಪ್ರ ಾಹವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು; ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಲೆಬನೋನು ಗೋಳಿಡುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು,ಭೂಮಿಯಸಕಲವೃಕ್ಷಗಳುಆದುಃಖಕೆ್ಕ ಕುಗಿ್ಗಹೋದವು.

16 ಾನು ಅದನು್ನ ಪೆ್ರೕತಗಳ ತೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಿದ್ದ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಡುಗಿದವು
ಮತು್ತ ಅಧೋಲೋಕದ ಾ ಾದ ಏದೆನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು,
ಲೆಬನೋನಿನಉತ್ತ ೕತ್ತಮ ಾದ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಅಂತು ನೀ ಾವರಿಯ
ಸಕಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡವು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ
ತೋಳಿನ ಬಲ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದರ ನೆರಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು, ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾದವರ ತೆಗೆ ಸೇರಿದರು.

18 “ಇಂ ಾ ವೈಭವದಿಂದಲೂ, ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ
ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವೆ?
ಆದರೂ ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃಕ್ಷಗ ಂದಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ
ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ, ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ನಡುವೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಸಂಗಡ
ಮಲಗುವಿ. ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಇದೇ ಗತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

32
ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತೆ

1 (ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
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ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,

‘ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಾಗಿರುವೆ.

ನೀನಿದ್ದ ನದಿಗಳನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೀರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಾಲುಗಳಿಂದ ಕಲಕಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೊಳೆಗಳನೂ್ನ ತುಳಿದು
ಬದಿ ಾಡಿದೆ.’ ”

3 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ

ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಬಲೆಯಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವರು.

4 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕಿಬಿಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಎರಗುವಂತೆ ಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು.

5 ನಿನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ
ಹೆಣಗಳ ಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

6ನಿನ್ನ ರಕ್ತಪ್ರ ಾಹದಿಂದದೇಶವನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳತನಕತೋಯಿಸುವೆನು;
ಹಳ್ಳಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬುವವು.
7ಫರೋಹನನೇ,ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂದಿಸು ಾಗ,ಆ ಾಶಕೆ್ಕ

ಮುಸುಕು ಾಕಿ,
ಅಲಿ್ಲನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮಸುಕು ಾಡಿ, ಸೂಯರ್ನನು್ನ ೕಡದಿಂದ

ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು, ಚಂದ್ರನೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸನು.
8 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿನುಗುವ ಸಕಲ ್ಯೕತಿಗಳನೂ್ನ ಾನು

ಮಸುಕು ಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕತ್ತಲು ಾಡುವೆನು”ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ

ನುಡಿ.
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9 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಶದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟಸು ಾಗ, ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 10 ೌದು, ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು, ಾನು ನನ್ನ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವುಗಳ ಅರಸರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬೀಸು ಾಗ, ಅವರು ನಿನ್ನ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೆನಸಿ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು; ನಿನ್ನ ಸೋಲಿನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ
ನಡುಗುವನು.”

11 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
12 ಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಅತಿಭಯಂಕರ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ

ಬಲಿಷ್ಠರ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮಹತ್ತನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.
ಅದರ ಜನ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವುದು.
13 ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಹಗಳ ತೀರದಲಿ್ಲನ ಪಶುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾಶಪಡಿಸುವೆನು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ ಾಗಲಿ, ಾವ ಪಶುವಿನ

ಗೊರ ಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆಗ ಆ ನೀರು ತಿಳಿ ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಎಣೆ್ಣಯ

ಾಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದ ಸೊತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ

ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

16 ಪ್ರ ಾಪಿಸುವವರು ಈ ಶೋಕ ಗೀತವನೆ್ನತ್ತಲಿ; ಜ ಾಂಗಗಳ
ಯುವತಿಯರು ಹೀಗೆ ಗೋ ಾಡಲಿ; ಐಗುಪ್ತ ಾ ್ಕಗಿಯೂ,

ಅಲಿ್ಲನ ಬಹು ಪ್ರಜೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ದುಃಖಿಸಿ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲಿ”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಫರೋಹನ ಾ ಾಳಪ್ರವೇಶ
17 (ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ,

ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿ,
ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಘನ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ,

ಪೆ್ರೕತಗಳ ತೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಡು.
19ಐಗುಪವೇ, ನೀನು ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ ಹೋಲುವೆ? ಕೆಳಗೆ

ಹೋಗು ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಸಂಗಡಮಲಗು.
20 ಅವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.

ಐಗುಪ್ತವೂಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೂಹವೂಕತಿ್ತಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
21 ಾ ಾಳದೊಳಗಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಶೂರರು ಅದನೂ್ನ, ಅದರ

ಸ ಾಯಕರನೂ್ನ ನೋಡಿ,
‘ಇವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ, ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತ ಾದವ ಾಗಿಯೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

22ಅಶೂ್ಶರವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. ಆ ಜನರ
ಗೋರಿಗಳುಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹೃತರು,ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು.
23 ಅವರ ಗೋರಿಗಳು ಅಧೋಲೋಕದ ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ; ಸಂಹೃತ ಾದವರು,
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು ಗೋರಿಯ ಸುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ;
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರು ಜೀವಿತರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
24 ಅಲಿ್ಲ ಏ ಾಮು ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೂಹವು ಗೋರಿಯನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹೃತರು,ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು;
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ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ
ಇಳಿದು ಪೆ್ರೕತಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

25 ಏ ಾಮು ಮಲಗುವುದಕೆ್ಕ ಹತ ಾದ ಅದರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರ ಗೋರಿಗಳು ಅದರ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿವೆ;

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು; ಅವರು
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಾಗಿದು್ದ,

ಪೆ್ರೕತಗಳ ತೆಗೆಸೇರಿನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಸಂಹೃತರ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಏ ಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳವು ಏ ಾರ್ ಾಗಿದೆ.

26 ಅಲಿ್ಲ ಮೆಷೆಕ್ ತೂಬಲ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಸಮೂಹವು
ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ; ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗೋರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು;
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

27 ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಶೂರರು ಜೀವಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೂ
ಭೀಕರ ಾಗಿದು್ದ ಹತ ಾಗಿ,

ಆಯುಧ ಸಹಿತ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು, ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ತಲೆದಿಂಬು
ಾಡಿಕೊಂಡು,

ತಮ್ಮ ಎಲಬುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಾರವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೋ ಅವರ ನಡುವೆ ಮೆಷೆಕಿನವರೂ
ತೂಬಲಿನವರೂ ಒರಗದೆ ಹೋಗುವರೇ?

28 ಐಗುಪವೇ, ನೀನು ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗಿ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ನಡುವೆಮಲಗುವೆ!

29 ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮು, ಅದರ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರೂ
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಬ ಾ ಾ ್ಕರಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ
ಸಂಗಡ ಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ; ಸುನ್ನತಿಹೀನರೊಡನೆ ಪೆ್ರೕತಗಳ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ.
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30 “ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಭುಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಮತು್ತ
ಚೀದೋನ್ಯರೂ ಸಂಹೃತರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ;
ಭಯಂಕರ ಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ೌಯರ್ಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೊಂಡು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾದವರ ಮಧೆ್ಯ ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಪೆ್ರೕತಗಳ ಸಂಗಡ
ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 31 ಫರೋಹನು
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ
ಹೊಂದುವನು; ೌದು, ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದ
ಅವನಸಕಲಸೈನಿಕರೂಸ ಾ ಾನಹೊಂದುವರು”ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32 “ಇಗೋ, ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ
ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮಸ್ತ
ಪ್ರಜೆಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮಧೆ್ಯ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ನಡುವೆ
ಮಲಗುವರು” ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

33
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾವಲು ಾರ ಾದಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ನುಡಿ, ‘ ಾನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಳ ಾಡು ಾಗ,
ಆ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಆರಿಸಿ, ತಮಗೆ
ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 3 ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ, ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿ
ಸ್ವಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ. 4 ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ, ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಶ ಾದರೆ, ತನ್ನ

ಮರಣಕೆ್ಕ ಾನೇ ಹೊಣೆ ಾಗುವನು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಾನೇ ಾರಣ ಾಗುವನು; ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 6ಆದರೆ ಾವಲು ಾರನು ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ನೋಡಿಯೂ, ಕೊಂಬನೂ್ನದದೆ, ಸ್ವಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ,
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ಖಡ್ಗವು ಬಿದು್ದ ಆ ಜನರೊಳಗೆ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಾಶ ಾಡಿದರೆ,
ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದಲೆ್ಲೕ ಾಶಗೊಂಡ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಾವಲು ಾರನನೆ್ನೕ ಹೊಣೆ ಾಡುವೆನು.’
7 “ಆದುದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರಿಗೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ದೂತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸು. 8 ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟನೇ, ‘ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಯುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟನನು್ನ ತನ್ನ
ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ ಾಯಬೇ ಾಗುವುದು; ಅವನ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾದ ನಿನಗೆ ಾನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
9ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟನನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲು, ಅವನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂಅವನುಅದನು್ನ ಬಿಡದೆಹೋದರೆತನ್ನಅಪ ಾಧದಲೆ್ಲೕ
ಾಯುವನು; ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

ಾವಲು ಾರನ ಸಂದೇಶ
10 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,

‘ಅ ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳ ಮತು್ತ ಾಪಗಳ ಾರವು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ; ಅವುಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಾವು
ಹೇಗೆ ಬದುಕುವೆವು? ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ದುಷ್ಟನ ಾವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ಅವನು ತನ್ನ
ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರೇ
ನೀವು ಏಕೆ ಾಯಬೇಕು?’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 12 ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ನೀತಿವಂತನು
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಲಿ್ಲ, ಅವನ ಾಪವು ಅವನನು್ನ
ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನೀತಿವಂತನು ಾಪ ಾಡಿದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು
ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಾನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ, ‘ನೀನು
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ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬದುಕುವಿ’ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ,ಅವನು ತನ್ನ ನೀತಿಯ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಾಡಿದ ಾವ
ಸುಕೃತ್ಯವೂ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಾಡುವ
ಾಪದಿಂದಲೇ ಅವನು ಾಯುವನು. 14 ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ,

‘ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಾಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ, 15 ಆ ದುಷ್ಟನು
ತನ್ನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದೆ, ದೋಚಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಟು್ಟ, ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡದೆ, ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಕಲ ದುಷ ್ಕಮರ್ಗಳಿಗೂ ದೂರ ಾದರೆ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬದುಕುವನು. 16 ಅವನು ಾಡಿದ ಾವ
ಾಪವೂ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಬದುಕುವನು. 17 ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಕತರ್ನ ಾಗರ್ವು ಸಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ
ಅವರ ಾಗರ್ವೇ ಸಮವಿಲ್ಲ. 18 ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅಧಮರ್ ಾಡಿದರೆ ಆ ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಾಯುವನು.
19ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ
ಅವುಗಳಿಂದ ಬದುಕುವನು. 20 ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ವು ಸಮವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾನು ನಿಮಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು.”
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನದ ವಿವರಣೆ

21 ಾವು ಸೆರೆ ಾದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪಟ್ಟಣವು
ಶತು್ರವಶ ಾಯಿತು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22ಅವನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ

ಪರವಶ ಾಗಿರಲು, ಯೆಹೋವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ; ೌದು, ನನ್ನ
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ಾಯಿ ತೆರೆದಿತು್ತ, ಾನು ಮೂಕ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 24 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯ ಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು
‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶವು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕತ ಾ್ಲ; ಅದು ಬಹು ಜನ ಾದ ನಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ಬಹು
ದೊಡ್ಡದು?’ ”ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 25ಆದುದರಿಂದನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ? ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲು್ಲತಿ್ತೕರಿ; ನಿಮ್ಮಂಥವರು
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? 26 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ದು ಾಚಾರ ನಡೆಸುತಿ್ತೕರಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಾನಭಂಗ ಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮಂಥವರು
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?” 27 ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಖಡ್ಗವು ಹತಿಸುವುದು;
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಾನುಮೃಗಗಳಿಗೆತುತು್ತ ಾಡುವೆನು; ಗುಹೆ
ದುಗರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಾ್ಯಧಿಯು ಾಯಿಸುವುದು. 28 ಾನು
ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು,ಅದರಶಕಿ್ತಯಅಹಂ ಾರವುಇಳಿದು
ಹೋಗುವುದು; ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳು ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಬಹು

ದು ಾಚಾರಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದೃಢ ಾಗುವುದು.

ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ
30 ನರಪುತ್ರನೇ, “ನಿನ್ನ ಜನರು ಗೋಡೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ,

ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಾಗಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾತೇನು
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ಕೇ ೕಣ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 31 ಶ್ರದೆ್ಧ ಇರುವ ನನ್ನ
ಭಕ್ತರಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಕೈಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಾಯಿಂದ
ಬಹುಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಮನಸೊ್ಸೕ ಾವು
ದೋಚಿಕೊಂಡದರಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 32ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾತು ಅವರ
ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಾರನು ಾದ್ಯವನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ
ಾರಿಸಿ,ಮಧುರ ಸ್ವರದಿಂದ ಾಡುವ ಪೆ್ರೕಮಗೀತೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಕೈಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33 ನೀನು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

34
ಇ ಾ್ರಯೇಲೆಂಬಮಂದೆಯ ಕುರುಬರ ಾ್ವಥರ್ತೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬರಿಗೆ ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅ ್ಯೕ, ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುರುಬರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದು ಕುರುಬರ ಧಮರ್ವಲ್ಲ ೕ?
3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬನ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಕುತಿ್ತೕರಿ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ನೀವು ದುಬರ್ಲ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗದವುಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಮುರಿದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದು ಹೋದವುಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸಿದನು್ನ ನೀವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರತನದಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 5 ಕುರುಬರು ಇಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವು ಚದುರಿ
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ಹೋದವು; ಚದುರಿ ಹೋಗಿ, ಾಡಿನ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತದವು.
6ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಪವರ್ತಗಳಮೇಲೆಯೂ, ಎತ್ತರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತವೆ; ೌದು, ನನ್ನ ಮಂದೆಯು
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿದೆ; ಾರೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ.

7 “ ‘ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
8 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ
ಮಂದೆಯು ಕೊಳೆ್ಳ ಾದವು, ಾಡಿನ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತದವು,
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದೆ ಬಯಲಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರ ಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಂತ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.”

9 “ ‘ಆದ ಾರಣ, ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, 10 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಕುರುಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಆ
ಕುರುಬರು ಇನು್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ಆ ಾರ ಾಗಿ, ಅವರ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ರ ಸುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು

11 “ ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನೇ
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹುಡುಕುವೆನು. 12 ಮಂದೆಯ
ಕುರುಬನು ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಚದುರಿ ಹೋದ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಾಗೆ, ಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು;
ಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ದುದಿರ್ನದಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
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13 “ ‘ “ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14 ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮೇವಿನಿಂದ ಮೇಯಿಸುವೆನು; ಅವುಗಳ ಹುಲು್ಲ ಾವಲು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ
ಮೇವನು್ನ ಮೇಯುವವು. 15 ಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ,
ಾ ಾಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು,
ಓಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು, ದುಬರ್ಲ ಾದದ್ದನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು,ಮುರಿದ ಅಂಗವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು; ಬಲಿತ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ *ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯದಂಡನೆ
ಎಂಬಮೇವನು್ನ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.”
ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಬಲರ ಹಿಂಸೆ

17 “ ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಹಿಂಡೇ,
ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ, ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ
ಮಧ್ಯವತಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 18 (ಟಗರುಹೋತಗಳೇ,)
ಒಳೆ್ಳಯ ಮೇವನು್ನ ನೀವು ಮೇದುಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದ ಮೇವನು್ನ
ತುಳಿದು ಾಲಕಸ ಾಡಿದು್ದ ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ ೕ? ತಿಳಿನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದುಬಿಟು್ಟ, ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಲಿನಿಂದ ಕಲಕಿ ಹೊಲಸು ಾಡಿದು್ದ
ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ೕ? 19 ನೀವು ತುಳಿದು ಾಲಕಸ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇ ಾಯಿತು; ನೀವು ಾಲಿನಿಂದ ಕಲಕಿ ಹೊಲಸು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವು ಕುಡಿಯಬೇ ಾಯಿತು.”
20 “ ‘ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

“ಇಗೋ, ಾನೇ ಕೊಬಿ್ಬದ ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ, ಬಡ

* 34:16 34:16ಅಥ ಾ ಸಂರ ಸುವೆನು.
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ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 21 ಏಕೆಂದರೆ
(ಟಗರುಹೋತಗಳೇ,) ನೀವು ಕುರಿಮೇಕೆಗಳನು್ನ ಪಕೆ್ಕಯಿಂದಲೂ,
ಹೆಗಲಿನಿಂದಲೂ ನೂಕು ಾ್ತ, ದುಬರ್ಲ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಾಯು ಾ್ತ, ನನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.
22 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹಿಂಡು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗದಂತೆ
ಾನು ಅದನು್ನ ರ ಸಿ, ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ, ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.”

ದೇವರ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
23 “ ‘ನನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನನು್ನ

ನೇಮಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನೆಂಬ ಆ ಕುರುಬನು
ಅದನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು; ೌದು, ಅದರ ಕುರುಬ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ ಬರುವನು. 24ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರ ಾ್ನಳುವ
ಅರಸ ಾಗಿರುವನು;ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

25 “ ‘ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನರದಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು,

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುವರು. 26 ಾನು ಅವರನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಸುಖಪಡಿಸುವೆನು;
ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು; ದಿ ಾ್ಯಶೀ ಾರ್ದದ
ಮಳೆಯು ಆಗುವುದು. 27 ತೋಟದ ಮರಗಳು ಹಣು್ಣಬಿಡುವುದು;
ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದು; ಜನರು
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವರು; ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ
ನೊಗದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ, ಅವರನು್ನ ಾಸ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡವರ ಅಧೀನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದೃಢ ಾಗುವುದು.
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28 “ ‘ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜನರು ಸೂರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅವರನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಾರಿಗೂ
ಹೆದರದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. 29 ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಫಲವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು, ಾಮವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಇನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅನ್ಯಜನರ ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

30 “ ‘ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವ ಾದ ಾವು
ತನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 “ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ನನ್ನ ಮೇವಿನ
ಮಂದೆಯ ಕುರಿಗಳು; ನರ ಾ್ರಣಿಗ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ದೇವರು
ಎಂದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”

35
ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಲು ನೀನು ಾ ಾಗುವಿ; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

5 “ ‘ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟ, ಅವರ
ಅಪ ಾಧದ ಕಡೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ಅವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿ ಾಡುವೆನು, ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯು



ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 35:7 cxii ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 35:15

ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದು; ನೀನು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಸದೆ
ಹೋದ ಾರಣ ರಕ್ತಪ್ರ ಾಹವೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಹತು್ತವುದು’ ” ಇದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 “ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುವವರನೂ್ನ,
ಬರುವವರನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು. 8 ಅದರ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು
ನಿನ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ, ಹಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
9 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ನಿಜರ್ನ ಾಗುವವು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.”

10 ನೀನು, “ಈ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳೂ
ನನ್ನ ವಶ ಾಗುವವು” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, 11 “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕೋಪಕೂ್ಕ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚಗೂ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಆಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಾ, ಾ ಾದವು! ನಮಗೆ
ತು ಾ್ತಗಿವೆ ಎಂದು ಾಡಿದ ದೂಷಣೆಗಳು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 13ನಿನ್ನವರು ಾಯಿ
ತೆರೆದು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು.
15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಾಶಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ೕ
ಾಗೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಶಕೆ್ಕ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ, ನೀನು ಾ ಾಗುವಿ; ೌದು,
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ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯೆ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವುದು, ಆಗ
ಾನೇಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

36
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ ್ಯವೂ

1 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ,ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 2 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
ಶತು್ರವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ, “ಆ ಾ!” ಎನು್ನ ಾ್ತ, ಈ ಪು ಾತನ
ದುಗರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಶ ಾಗಿವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 3 ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು, “ ‘ಅ ್ಯೕ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಾ ಾದ ನೀವು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ವಶ ಾಗಿದು್ದ,
ಹರಟೆ ಾರರ ಾಯಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ಜನರ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
4ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ, ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ,
ಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಅಣಕಿಸುವ ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, 5 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ವಸ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಆನಂದಪಟ್ಟವರೂ, ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಸೂರೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟವರೂ ಆದ ಎದೋಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ,
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ ಾನು ರೋಷದ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಶಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.’ 6 ಹೀಗಿರಲು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಅದರ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೆ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಆ ಾ! ಾನು ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ರೋ ಾವೇಶದಿಂದಲೂ
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ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಅವ ಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ!’ 7 ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ ಆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳೇ ತಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ,
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಫಲಕೊಡುವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 9 ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನು; ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಉತು್ತ, ಬಿತು್ತವಿರಿ. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು
ಜನರು ಅಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಭರಿತ ಾಗುವವು, ಾಳು

ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏಳುವವು. 11ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರನೂ್ನ,
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು;ಅವುಹೆಚಿ್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವವು;
ದಲಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ದಲಿಗಿಂತ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉತ್ತಮ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗುವುದು. 12ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನ
ಸಂಚಾರವನು್ನಉಂಟು ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಜನ ಾದಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು; ನೀನು ಇನು್ನ
ಅವರಿಗೆಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ”

13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು
ನರಭಕ್ಷಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ”
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯು್ಯ ಾ್ತರೆ. 14 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು
ನರಭಕ್ಷಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇನು್ನ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 15ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಧಿ ಾ್ಕರವನು್ನ ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆಬೀಳಿಸೆನು;
ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಇನು್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದಿರುವಿ;
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ನೀನು ಾರಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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16 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್, ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು; ಅವರ ನಡತೆಯು ಮುಟಿ್ಟನ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ
ಾಗಿತು್ತ. 18 ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಾರಣ ಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆನು. 19 ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ
ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ದು ಾರ್ಗರ್,
ದು ಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದೆನು. 20 ಅವರು ಆ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ‘ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆತನ ದೇಶದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವರು.
21 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ವಂಶದವರು ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕುರಿತು
ಮನಮರುಗಿದೆನು.”

22 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ನೀವು ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಈ
ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾದ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾಡಿದ ನನ್ನ ಘನವುಳ್ಳ ಾಮದ ೌರವವನು್ನ ಾನು
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಹೀಗೆ ಾನು ಅವುಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

24 “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಕಲ
ದೇಶಗಳಿಂದಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. 25ಆಮೇಲೆ
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ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರನು್ನ ್ರೕ ಸಲು ನೀವು
ನಿಮರ್ಲ ಾಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ, ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವೆನು. 26 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು; ಕ ಾ್ಲದ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು,
ಮೃದು ಾದ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 27 ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನೀವು ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು. ನೀವು
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಿರಿ. 28 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
29 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸಿ,
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನಿಮಗೆ ಾಮವನು್ನ ಇನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು ಾಮ
ದೇಶದವರೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳು ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸದಂತೆ, ಾನು
ಮರದಹಣ್ಣನೂ್ನ,ಹೊಲದಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 31ಆಗನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್, ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು,
ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ
ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.” 32 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಈ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ; ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಗೆ ಲಜೆ್ಜಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಚಿಕೆಪಡಿರಿ.”

33 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಏಳುವವು. 34 ಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾಳುಬಿದು್ದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವರು. 35ಆಗ ಜನರು, ‘ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶವು
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ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಾ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಜನಭರಿತ ಾಗಿದೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 36ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ, ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು
ಉಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನೇ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

37 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಇನೊ್ನಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅಂದರೆ ಅವರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಹಿಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 38 ಮೀಸ ಾದ
ಮಂದೆಯಂತೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವ
ಹಿಂಡಿನ ಾಗೆಯೂ ಇರುವರು. ಆದ ಾರಣ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಳು
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂಡುಹಿಂ ಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

37
ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಪುನಜೀರ್ವನ

1 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಪರವಶ ಾಗಲು, ಆತನು
ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ ಒಯು್ದ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ
ಒಂದು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿದನು. 2 ಾನು ಆ ಎಲುಬುಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಇಗೋ! ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಒಣಗಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 3 ಆತನು
ನನಗೆ “ನರಪುತ್ರನೆ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಬರಬಹುದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

4 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು, “ನೀನು ಈ
ಎಲುಬುಗಳಮೇಲೆಪ್ರ ಾದಿಸಿ,ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ಒಣಗಿದಎಲುಬುಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’. 5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
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ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ, ಾನು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಊದುವೆನು; ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನರಗಳನು್ನ
ಹಬಿ್ಬಸಿ, ಾಂಸವನು್ನ ತಂದು, ಚಮರ್ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ್ವಸವನು್ನ ತುಂಬುವೆನು; ಆಗ ನೀವು ಬದುಕಿ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’ ”

7 ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾದಂತೆ ಾನು ಆ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ
ನುಡಿಯುತಿ್ತರಲು, ಅಲಿ್ಲ ಟಕಟಕ ಶಬ್ದ ಾಯಿತು, ಇಗೋ, ಅದು
ಕದಲುತಿ್ತತು್ತ. ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಎಲುಬಿಗೆ ಎಲುಬು
ೕಡಣೆ ಾದವು. 8 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಏ ಾಶ್ಚಯರ್

ಆ ಾ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನರಗಳು ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು, ಾಂಸವು
ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು, ಚಮರ್ವು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ ಾಯಿತು, ಾ್ವಸ ಾತ್ರ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

9 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ನುಡಿ,
‘ಓ ಾ್ವಸವೇ,’ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು
ಚತುದಿರ್ಕು ್ಕಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ, ಈ ಹತಶರೀರಗಳು ಬದುಕುವಂತೆ
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಊದು.’ ” 10 ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾನು
ನುಡಿದು, ಾ್ವಸ ಊದಿದೆ. ಇಗೋ, ಉಸಿರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು,
ಅವುಬದುಕಿದವು, ಾಲೂರಿನಿಂತವು,ಅತ್ಯಂತಮ ಾಸೈನ್ಯ ಾದವು.

11 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನಗಳೇ; ಇಗೋ, ಆ
ಮನೆತನದವರು, ‘ಅ ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು,
ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯು ಾ ಾಯಿತು; ಾವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾದೆವು’ ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 12 ಆದ ಾರಣ ನೀನು
ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜನರೇ,ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ
ತೆರೆದು, ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತರುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
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ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗುವುದು. 14 ಾನು
ನನ್ನ ಾ್ವಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಊದಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು; ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದು,
ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಇದುಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲೂಯೆಹೂದವೂಒಂದೇ ಾಜ್ಯ ಾಗುವುದು
15 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದು್ದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರದು ಎಂದು ಬರೆದು, ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ೕಸೇಫಿನದು, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನದು,
ೕಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರದು ಎಂದು ಬರೆ.

17 ಆ ಮೇಲೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗುವಂತೆ ಅವೆರಡನೂ್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಉದ್ದ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿ.

18 “ನಿನ್ನ ಜನರು, ‘ಇದೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ’
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, 19 ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ, ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹಿಡಿದಿರುವ
ದಂಡವನು್ನ ಅಂದರೆ ೕಸೇಫಿನ ಮತು್ತ ೕಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಕೋಲನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದು, ಯೆಹೂದದ
ಕೋಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವೆರಡನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಕೋಲ ಾ್ನಗಿ ಹಿಡಿಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳು. 20 ಹೇಳು ಾಗ
ನೀನು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ಕೋಲುಗಳು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರಲಿ.’ ” 21 ಇದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ವಶ ಾಗಿರುವ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರುವೆನು.
22ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
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ಾಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಎರಡು ಜ ಾಂಗದವ ಾಗಿಯೂ,
ಭಿನ್ನ ಾಜ್ಯದವ ಾಗಿಯೂಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂ ಾಗಲಿ,
ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂ ಾಗಲಿ, ಾವ ದು ಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಪ ಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.

24 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಾಜ ಾಗಿರುವನು;
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಾಲಕನಿರುವನು ಮತು್ತ ಅವರು ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ಆಚರಿಸುವರು. 25 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವರು; ೌದು,
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಸಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂ ಾನದವರೂ ತಲತ ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು.
26 ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು. ಾನು ಅವರನು್ನ

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ವೃದಿ್ಧ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅವರ ನಡುವೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 27 ೌದು, ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನವು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು; ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವರು. 28 ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು
ಅವರ ಮಧೆ್ಯ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

38
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ಗೋಗನ ವಿರುದ್ಧ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,

2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ರೋಷಿನವರನೂ್ನ, ಮೆಷೆಕಿನವರನೂ್ನ,
ತೂಬಲಿನವರನೂ್ನ ಆಳುವ ಾಗೋಗ್ ದೇಶದ ದೊರೆ ಾದ
ಗೋಗನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ
ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ರೋಷ್,
ಮೆಷೆಕ್, ತೂಬಲ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ಗೋಗನೇ, ಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ,
ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದರೆ ಸ ಾರರನೂ್ನ ಮುಂದೆ ತರುವೆನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾ ತರ ಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟರುವರು,
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಖೇಡ್ಯ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ
ತರುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವರು. 5ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾರಸಿಯರು, ಕೂಷ ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗು ಾಣಿ
ಮತು್ತ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣಗಳು ಇದ್ದವು. 6 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಬಂದ ಗೋಮೆರ್ ಮತು್ತ ಸೈನ್ಯದವರನೂ್ನ, ತೋಗಮರ್ದವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.

7 “ ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು! ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ತಂಡಗ ಡನೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೋ; ನೀನು ಅವರ ದಂಡ ಾಯಕ ಾಗಿರು.
8 ಬಹಳ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ;
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ದೇಶಕೂ್ಕ,
ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,

ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವವರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಬರುವಿ. 9 ನೀನು ಮೇಲೇರಿ
ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಹೊರಟು ಬರುವೆ. ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡುಗಳೂ
ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆ ದೇಶವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವುದು.’ ”
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10 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆಗ ನಿನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟು್ಟವವು ಮತು್ತ ನೀನು
ಕೆಟ್ಟ ೕಚನೆಯನು್ನ ಾಡುವಿ. 11 ಆಗ ನೀನು, ‘ಆ ಾ,
ಾನು ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶವನು್ನ
ನುಗಿ್ಗ, ಅಗುಳಿ, ಾಗಿಲು, ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.
12 ಸುಲಿಗೆಯನು್ನ, ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ,
ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದು್ದ ಜನಭರಿತ ಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧನ ಕನಕ
ದ ಾದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಹತಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವಿ.

13 ಶೆಬದವರೂ, ದೆ ಾನಿನವರೂ, ಾಷೀರ್ಷಿನ ವತರ್ಕರೂ, ಅದರ
ಸಿಂಹ ಾ್ರಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ೕ? ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು,
ಧನಕನಕಮುಂ ಾದಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ,ಅ ಾರ ಾದಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿನ್ನ ತಂಡವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದೆ ಾ?’ ” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

14 ಹೀಗಿರಲು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಅಶ್ವಬಲದ ಮ ಾಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಿ. 16 ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆಬಿದು್ದ, ಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆ ದೇಶವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಿ; ಗೋಗನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಶದಿಂದ
ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾನು ಾಲಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡುವೆನು.’ ” 17 ಕತರ್ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಹು ವಷರ್ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ,
ಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ; ಾನುಅವರಮೂಲಕಮುಂತಿಳಿಸಿದವನು ನೀನೇ
ಅಲ್ಲವೇ.

ಗೋಗನಿ ಾದ ಶಿ
18 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಗೋಗನು

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬುಸುಗುಟು್ಟವೆನು. 19 ಾನು ರೋಷದಿಂದ ಮತು್ತ ಕೋಪದಿಂದ
ಉರಿಯು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ‘ಆ ಾ, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶದೊಳಗೆ ಮ ಾಕಂಪನ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. 20 ಆಗ
ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು, ಾಡುಮೃಗಳು
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು, ಭೂಮಂಡಲದ
ಸಕಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಡುಗುವವು; ಪವರ್ತಗಳು
ಉರುಳಿಹೋಗುವವು, ಝರಿಗಳು ಕವಚಿಗೊಳು್ಳವವು, ಎ ಾ್ಲ
ಗೋಡೆಗಳು ನೆಲಸಮ ಾಗುವವು.’ ”

21 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಖಡ್ಗವು
ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗೋಗನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವೆನು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಕತಿ್ತಯೂ ಅವನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 22 ಾನು ಗೋಗನ ಸಂಗಡ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನನು್ನ ಾ್ಯಧಿಗೂ, ಾವಿಗೂ ಗುರಿ ಾಡಿ,
ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ದಂಡುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಪರೀತ
ಮಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲು್ಲ, ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
23ಹೀಗೆ ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವುಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವೆನು.”
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39
ಗೋಗನ ಸೋಲು

1 ಈಗ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ರೋಷ್, ಮೆಷೆಕ್, ತೂಬಲ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರಭು ಾದ ಗೋಗನೇ,
ಆ ಾ! ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಬರ ಾಡಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗಸಿ, 3 ಾನು ನಿನ್ನ
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಾಣಗಳನು್ನ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 4 ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸೈನ್ಯದಳಗಳೂ ಮತು್ತ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹದು್ದಗಳಿಗೂ,
ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಡಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೂ, ಬಯಲಿನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ
ಆ ಾರ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ನೀನು ತೆರೆದ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ಎಂದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 6 ಾನು ಾಗೋಗ್
ದೇಶದ ಮೇಲೂ, ಕ ಾವಳಿಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

7 “ ಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾಗದ ಾಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇಯೆಹೋವ,ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
8 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ಇಗೋ! ಇದು ಬಂತು,
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು; ಾನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವು ಇದೇ.

9 “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು
ಶತು್ರವಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು.
ೌದು, ಖೇಡ್ಯ, ಗು ಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲ, ಾಣ, ದೊಣೆ್ಣ, ಈಟಿ
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ಇವುಗಳನು್ನ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಬರುವರು.
10 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಾಡಿನಿಂದ ೌದೆಯನು್ನ ತರಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ವನದಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆಯುಧಗಳನೆ್ನೕ
ೌದೆಯ ಾ್ನಗಿ ಉರಿಸುವರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದವರನು್ನ
ಾವು ಸೂರೆ ಾಡುವರು, ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವರನು್ನ ಾವು
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೋಗನಿಗೆ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣಿಕರ ಾಗರ್ ಾದ ಕಣಿವೆಯೇ. ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ;ಅಲೆ್ಲೕ ಗೋಗನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು; ಅ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ‘ಗೋಗನ ಸಮೂಹದ
ಕಣಿವೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 12 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದೇಶವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. 13 ೌದು, ದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು

ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವ ದಿನವು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ತರು ಾಯ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕವರನು್ನ ಆರಿಸಿ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿದಿರುವವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ
ದೇಶವನು್ನ ಾದುಹೋಗುವ ಮನುಷ ್ಯರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸುವರು ಮತು್ತ
ಏಳು ತಿಂಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ತೊಡಗುವರು. 15 ಪ್ರ ಾಣಿಕರಲಿ್ಲ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಮನುಷ ್ಯನ ಎಲುಬನು್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲ

ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು; ಸ ಾಧಿ ಾಡುವವರು ಗೋಗನ
ಸಮೂಹದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವ ತನಕ ಆ
ಗುರುತು ಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿರುವುದು. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ‘ಹಮೇನ್’
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“ಸಮೂಹಪುರ”ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುವುದು. ಹೀಗೆಅವರು ದೇಶವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವರು.

17 ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯಪ ಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ನೀವು
ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ; ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಮ ಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೆರೆದು ಬಂದು,
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು, ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 18ಟಗರುಗಳ, ಕುರಿಗಳ,

ಹೋತಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಅಂತು ಾ ಾನಿನ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರ ಮತು್ತ ಭೂಪತಿಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅಪಿರ್ಸುವ

ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನು್ನವಿರಿ, ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಮಲೇರುವವರೆಗೂ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. 20 ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ
ಔತಣದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ, ಾಹುತ, ಶೂರ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಭ ಸುವಿರಿ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 “ನಂತರ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಲು, ಆ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ, ಾ್ಯಯದಂಡನೆ
ನಡೆಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಯುವುದು. 22 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಾನೇ
ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

23 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋದರೆಂತಲೂ, ಅವರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತ ಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಾಡಿದೆನೆಂತಲೂ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 24 ಅವರ ಾಪಕೂ್ಕ,
ದು ಾಚಾರಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”
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ದೇವಜನರಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ
25 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ

ಪವಿತ್ರ ಾಮಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ ಾರದಂತೆ ಾನು ಈಗ
ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಕೋಬ್ಯರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 26 ಾನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆಅವರರಕ್ಷಣೆಯಮೂಲಕನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಅವರನು್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ತಂದ
ಮೇಲೆಅವರ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದೊಳಗಿಂದಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಮುಂದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವೆನು.

28 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ

ಬರ ಾಡಿದುದರಿಂದ ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ದೃಢ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾನು ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

40
ನೂತನ ದೇ ಾಲಯದ ವಿ ಾನ

1 ಾವು ಸೆರೆ ಾದ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ವಷರ್ದ, ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾದ ಮೇಲೆ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯವಷರ್ದಆದಿನದಲೆ್ಲೕಯೆಹೋವನಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ
ಾನು ಪರವಶ ಾಗಲು, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದು,
ಅತು್ಯನ್ನತ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದನೆಂದು ದೇವರ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
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ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ದ ಣದ ಕಡೆ ಆ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾಣಿಸಿತು. 3ಆಮೇಲೆಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂ ಾಗ, ಇಗೋ, ಾಮ್ರದಂತೆಹೊಳೆಯುವಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು
ಾರಿನ ನೂಲನು್ನ, ಅಳತೆಯ ಕೋಲನೂ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 4 ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ,

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು; ಾನು
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತಿಳಿದುಕೋ. ಾನು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬೇಕೆಂದೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲು
5 ಇಗೋ, ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಆ ಪುರುಷನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆರು ಳ ಉದ್ದದ ಅಳತೆ ಕೋಲು ಇತು್ತ.
(ಉದ್ದ ಳ ಅಂದರೆ ಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಉದ್ದ); ಅವನು
ಆ ಗೋಡೆಯ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದರ ಅಗಲವೂ
ಮತು್ತ ಎತ್ತರವೂ ಒಂದೇ ಕೋ ಾಗಿತು್ತ. 6 ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು,ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಹೊಸಿ್ತಲಿನ
ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು ಒಂದೇ ಕೋಲು ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ.
ಅಗಲ ಾದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಾಗಿಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 7ಅಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂದೊಂದು ಕೋಣೆಯು ಒಂದು ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದು
ಕೋಲು ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಕೋಲು. ಆ
ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಐದೈದು ಳ ದೂರ ಾಗಿದ್ದವು;
ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ
ಅಗಲವು ಒಂದು ಕೋಲು.

8ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆದನು.
ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 9ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ
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ಕೈ ಾಲೆಯನು್ನ ಎಂಟು ಳವೆಂದೂ; ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಎರಡು
ಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕೈ ಾಲೆಯು ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ

ಎದು ಾಗಿತು್ತ.
10 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು

ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆಮೂರಕೂ್ಕ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇತು್ತ. ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅನಂತರ
ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಾ್ವರದ ಅಗಲ ಹತು್ತ ಳವೆಂದೂ ಉದ್ದ
ಹದಿಮೂರು ಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. 12 ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲನ
ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಳ ಅವ ಾಶ; ಎರಡು
ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಅಗಲವು ಮೂರು ಳ. 13 ಅವನು
ಒಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಾಳಿಗೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಾಳಿಗೆಯ ಹೊರಗಡೆ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಾಗಿಲಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಇಪ್ಪತೆದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.

14 ಅಂಗಳದಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲು ಅರವತು್ತ
ಳವಿದ್ದವು; ಅದನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿರುವ

ಕಂಬದವರೆಗೂ ಅಳೆದನು. 15 ಪ್ರವೇಶದ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಳ ಾಗಿಲಿನ ಾ್ವರದ ಅಂಗಳದವರೆಗೂ
ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಗೋಡೆ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳ
ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕೈ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಕ್ಕಟಾದ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದು
ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು.

ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳ
17 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು

ತಂದನು; ಇಗೋ, ಕೋಣೆಗಳೂ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ
ನೆಲವೂ ಾಣಿಸಿದವು; ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು. 18 ಆ ಕೆಳಗಣ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ
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ನೆಲವೂ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳವರೆಗೂ ಾಸಲ್ಪಟಿತು್ತ.
ಅದರ ಅಗಲವೂ ಾಗಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಮ ಾಗಿತು್ತ. ಇದು
ಕೆಳಗಿನ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲ ಾಗಿತು್ತ. 19 ಅವನು ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ,
ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಕೆಳಗಣಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಒಳಗಣಅಂಗಳದ
ಹೊರಗಡೆಯ ತನಕ ಅಳೆಯಲು,ಅದು ನೂರು ಳವಿತು್ತ.
ಉತ್ತರದ ಾಗಿಲು

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಅಗಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉದ್ದವನೂ್ನ ಅಳೆದನು. 21 ಅದರೊಳಗೆ
ಎರಡು ಕಡೆ ಮೂರು ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ
ಕೈ ಾಲೆಯೂ ದಲನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಅಳತೆಯಂತಿದ್ದವು.
ಆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಉದ್ದವೂ ಐವತು್ತ ಳ, ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತೆದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.

22 ಅಲಿ್ಲನ ಕಿಟಕಿಗಳೂ, ಕೈ ಾಲೆಯೂ, ಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದ ಖಜೂರ್ರ
ಮರಗಳೂ ಮೂಡಣ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೈ ಾಲೆಯು ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿತು್ತ. 23 ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ
ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಒಳಗಣ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು; ಒಂದು ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎದುರು ಾಗಿಲಿಗೆ
ನೂರು ಳ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
ದ ಣದ ಾಗಿಲು

24 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದ ಣಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು. ಇಗೋ,
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲು ಇತು್ತ; ಅವನು ಅಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ,
ಕೈ ಾಲೆಯನೂ್ನ ಈ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅಳೆದನು. 25 ಅದರ
ಕೈ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದವೂ
ಐವತು್ತ ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಾಗಿತು್ತ. 26ಅಲಿ್ಲ
ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಕೈ ಾಲೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ
ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 27 ಒಳಗಿನ
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ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿತು್ತ; ದ ಣದ ಒಂದು
ಾಗಿಲಿಂದಮತೊ್ತಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ನೂರು ಳ ಅಳೆದನು.

ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲು
28 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದ ಣ ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ

ಒಳಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅವನು ಆ ದ ಣ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈ ಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಅಳತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮ ಾಗಿದ್ದವು. 29ಅದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿದ್ದವು;
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 30 ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈ ಾಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಐದು ಳ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ

ಕೈ ಾಲೆಯು ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲಖಜೂರ್ರಮರಗಳುಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 32ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳದ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು, ಅಲಿ್ಲನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನೂ್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ
ಅಳತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. 33ಅದರಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ
ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂಎ ಾ್ಲ ಕಡೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು;ಆಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಾಗಿತು್ತ.
34 ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ;
ಕೈ ಾಲೆಯ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು
ಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದವು;ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟುಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 35ಆ
ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅದರ
ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈ ಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಆ ಅಳತೆಯಪ್ರ ಾರವೇ
ಅಳೆದನು. 36 ಅಲಿ್ಲನ ಕೋಣೆಗಳ, ಕಂಬಗಳ, ಕೈ ಾಲೆಗಳ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಳ ಮತು್ತ
ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಳ ಾಗಿತು್ತ. 37ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಕೈ ಾಲೆಗಳು
ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದವು; ಆ ಎದುರುಬದುರಿನ
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ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರಮರಗಳುಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದವು;ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು

38 ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯೂ, ಅದರ
ಾ್ವರವೂ ಾಣಿಸಿದವು. ಆ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 39 ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡೆರಡು ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು;
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಪಶು, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶು ಇವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
40 ಉತ್ತರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ಥನದ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಎರಡು ಪೀಠಗಳು ಇದ್ದವು. 41 ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಪೀಠಗಳು, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ
ಎಂಟು ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು. 42 ಇದಲ್ಲದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲನ ಾಲು ್ಕ ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಅಗಲ ಒಂದುವರೆ ಳ, ಉದ್ದ ಒಂದುವರೆ ಳ, ಎತ್ತರ
ಒಂದುವರೆ ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 43 ಒಳಗೆ,
ಸುತ್ತಲು ಕೈ ಅಗಲದಷು್ಟ ಕೊಂಡಿಗಳು ಜಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ನೈವೇದ್ಯ
ಾಂಸವು ಪೀಠಗಳಮೇಲಿತು್ತ.

ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
44 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು.

ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. ಉತ್ತರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯು ದ ಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ; ಒಂದು
ಕೋಣೆಯು ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಯು ದ ಣಕೂ್ಕ
ಇತು್ತ. 45 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ದ ಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ
ಈ ಕೋಣೆಯು ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವ
ಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ. 46 ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ
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ಆ ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಗ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ
ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ. ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಇವರು ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 47ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದು
ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ನೂರು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ದೇವ ಾ್ಥನದಮುಂದೆ ಇತು್ತ.

ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರಮಂಟಪ
48 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ವರಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕರೆ

ತಂದನು. ಅದನು್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳ
ಅಗಲ ಐದೈದು ಳ, ಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲ
ಮೂರು ಮೂರು ಳ ಾಗಿತು್ತ. 49 ಾ್ವರಮಂಟಪದ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಅಗಲ ಹನೊ್ನಂದು ಳ ಇದ್ದವು. ಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ

ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದುಉಪಸ್ತಂಭವು ಇತು್ತ.

41
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ

1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದರ ಾ್ವರಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲು,
ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳು ಆರು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಾ್ವರದ
ಅಗಲವು ಹತು್ತ ಳಗಳೂ, ಾ್ವರದ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ
ಅಗಲವುಐದೈದು ಳಗಳೂಆಗಿದ್ದವು. ಅವನುಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದರ ಉದ್ದ ನಲ್ವತು್ತ ಳಗಳೂ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳಗಳೂ ಇದ್ದವು.

ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ
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3 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲು ಾ್ವರದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದ
ಅಗಲಎರಡೆರಡು ಳಗಳೂ, ಾ್ವರದ ಅಗಲವುಆರು ಳಗಳೂ,
ಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು ಳವೆಂದು ಅಳೆದನು.

4ಅದರ ಕೋಣೆಗಳ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳಗಳೂ, ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ಇದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ

ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸುತ್ತಣ ಕೊಠಡಿಗಳು
5 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಳತೆ ಾಡಲು, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಗೋಡೆಯ

ಅಗಲ ಆರು ಳಗಳೂ, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆ
ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ
ಳಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು

ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಆಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ
ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು; ದೇವ ಾ್ಥನದ ಗೋಡೆಯು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳೇ ಸುತ್ತಣ
ಕೊಠಡಿಗಳ ತೊಲೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮನೆಯ
ಗೋಡೆಗೆ ಾವ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಸುತ್ತಣ ಅಂತಸು್ತಗಳು ಮೇಲೆ
ಹೋದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಅವು ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಅದನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ
ಅಂತಸು್ತಗಳುದೇವ ಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆಅಗಲ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದವು. ಕೆಳಗಿನ
ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತಗೆ
ಹತು್ತತಿ್ತದ್ದರು.

8 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಜಗಲಿಯು ಾಣಿಸಿತು;
ಅದು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿ ಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸು ಾರು ಆರು
ಳದ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಕೊಠಡಿಗಳ ಹೊರ
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ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವು ಐದು ಳವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಉಳಿದದು್ದ, ಒಳಗಿನ
ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. 10 ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡ
ಆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಂತರವಿತು್ತ. 11 ಆ
ಎ ಾ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಎರಡೇ ಾಗಿಲು, ಉತ್ತರಕೊ್ಕಂದು,
ದ ಣಕೊ್ಕಂದು. ಅವೆರಡೂ ಜಗಲಿಯ ಕಡೆಗಿದ್ದವು. ಆ ಜಗಲಿಗಳೂ
ಎ ಾ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಐದು ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯಅಳತೆಗಳೂಇತರ ಅಳತೆಗಳೂ

12 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯ ಅಗಲ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಳವೂ, ಉದ್ದ ತೊಂಭತು್ತ ಳವೂ, ಅದರ ಗೋಡೆಯ
ದಪ್ಪ ಐದು ಳ ಾಗಿತು್ತ.

13 ಆ ಪುರುಷನು ಅಳೆಯಲು, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಉದ್ದ ನೂರು
ಳವೂ, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಗೋಡೆಗಳ

ಸಹಿತ ಾಗಿ ನೂರು ಳ ಉದ್ದವೆಂದು ಅಳೆದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಮುಂ ಾಗ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳ
ಇವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಅಗಲ ನೂರು ಳ ಾಗಿದ್ದವು.

15 ಅವನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ, ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯನು್ನ ಆ
ಾ್ರ ಾರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆ ಾಡಲು ಅದರ ಉದ್ದ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳ ಸಹಿತ ನೂರು ಳವಿತು್ತ.
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಒಳ ಾಗದ ವಣರ್ನೆ

16 ಅವನು ಾಗಿಲುಗಳ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಕಿಟಕಿಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಅಳೆದನು.
17 ಾ್ವರದಿಂದ ಗಭರ್ಗೃಹದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಗ ೃಹದ ಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿದ್ದವು. 18 ಗೋಡೆಯ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಮತು್ತ
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ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದವು; ಎರಡೆರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಖಜೂರ್ರ ಮರ; ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಮುಖಗಳಿತು್ತ. 19 ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿಯೂ, ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಕ ಸಿಂಹದ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಒಳಗಿನ ಾಗವೆ ಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಚಿತ್ರಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 20 ನೆಲದಿಂದ ಾ್ವರದ
ಮೇಲಿನ ತನಕ ಕೆರೂಬಿಗಳಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರಮರಗಳಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು.

21 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಾಗಿಲ
ಚೌಕಟು್ಟ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ. ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಈಚಿನ
ಗೋಡೆಯ ಚೌಕಟೂ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಇತು್ತ. 22 ಅಲಿ್ಲ ಮರದ
ವೇದಿಕೆ ಂದಿತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಳ, ಉದ್ದ ಎರಡು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಮೂಲೆಗಳೂ, ಪೀಠವೂ, ಪಕ್ಕಗಳೂ

ಮರದೆ್ದೕ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ, “ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದ ಮೇಜು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಮತು್ತ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಎರಡೆರಡು ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.
24 ಒಂದೊಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಡಚುವ ಾಗಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಕಡೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡು ಾಗ, ಆ ಕಡೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡು
ಾಗಗಳು ಇದ್ದವು. 25 ಆ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಾ್ವರಮಂಟಪದ
ಹೊರಗಡೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿದ್ದವು. 26 ಾ್ವರಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಾಗದ ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರತ ಾಗಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಮೇಲೆ ತೂ ಾಡುವ
ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗಳು ಇದ್ದವು.

42
ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
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1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿಯೂ
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದು
ತಂದನು. 2 ನೂರು ಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಉತ್ತರದ
ಾಗಿಲಿನ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ ಳ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿಯೂ, ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ
ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿಯೂ ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳಿದ್ದವು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪಡ ಾಲೆಗಳಿದ್ದವು.

4 ಕೋಣೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು, ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ
ಹತು್ತ ಳ ಅಗಲದ ಾದಿ ಇತು್ತ. ಕೋಣೆಗಳ ಾಗಿಲುಗಳು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗಿದ್ದವು. 5 ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗಳು, ಮಧ್ಯದ
ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯದ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಾಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಪಡ ಾಲೆಗಳು
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದವು. 6 ಕೋಣೆಗಳು ಮೂರು ಅಂತ ಾ್ತಗಿದ್ದವು.
ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ
ಪಡ ಾಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ
ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು. 7 ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ
ಾಲಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿ ಹೊರಗೋಡೆ ಂದಿತು್ತ. ಅದು ಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿ, ಎರಡನೆಯ ಾಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿತು್ತ. 8 ಹೊರಗಿನ

ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಾಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಳವು,
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಾಲಿನ ಉದ್ದ ನೂರು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು, ಅಂಗಳದ

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಒಂದು ಾಗರ್ವಿತು್ತ.
10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂವರ್ಕಡೆಗೆ ಅಂಗಳದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. 11 ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ
ಾಗರ್ವಿತು್ತ. ಅವು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
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ಇವುಗಳ ಉದ್ದವೂ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳ
ರಚ ಾಕ್ರಮ, ನಿಗರ್ಮನದ ಾ್ಥನಗಳೆಲ್ಲವೂ ದ ಣದ ಕೋಣೆಗಳ
ಾಗೆಯೇಇದ್ದವು. 12ದ ಣಕಡೆಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಾಗಿಲುಗಳಪ್ರ ಾರ
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ, ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಗೆ
ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲಿತು್ತ.

13 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಉತ್ತರ
ಮತು್ತ ದ ಣ ಕೋಣೆಗಳು* ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ,
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ ಎಂಬ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಇಡುವರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 14 ಾಜಕರು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ತಮ್ಮ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು”
ಎಂದನು.
ದೇ ಾಲಯದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಣ ಅಳತೆ

15 ಆ ಪುರುಷನು ಒಳಗಿನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿದ
ನಂತರ ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
16ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಲು
ಅಳೆದನು. 17ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು
ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 18 ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 19 ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ, ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಳೆದನು.
* 42:13 42:13 ಕೋಣೆಗಳು ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು.
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20 ಆಲಯವನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಳೆದನು. ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಐನೂರು
ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾದ ಮತು್ತ ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಗಲ ಾದ ಗೋಡೆ
ಇತು್ತ.

43
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಪುನ ಾಗಮನ

1 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 2 ಇಗೋ! ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ ೕಷದಂತಿತು್ತ; ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಾನು ಕಂಡು
ದಶರ್ನವೂ, ಆತನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಬಂ ಾಗ
ನೋಡಿದ ದಶರ್ನದ ಾಗೂ, ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನನ ಾದ
ದಶರ್ನದ ಾಗೂ ಇತು್ತ. ಆಗ ಾನು ಬೋರಲು ಬಿದೆ್ದನು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ
ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 5ದೇವ ಾತ್ಮವು
ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದಿತು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

6 ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವವನ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
7 ಾತ ಾಡು ಾತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಇದು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ, ನನ್ನ ಾದ ಪೀಠ, ಇಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಸಿಸುವೆನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವ ಾಗಲಿ,
ಅವರಅರಸ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದಲೂ, ಗತಿಸಿದಅರಸರ
ಶವಗಳಿಂದಲೂನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 ನನ್ನ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಮನೆಗೂ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ಾಗುವಂತೆ
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ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಡೆಸಿದ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಾನು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು. 9ಈಗ ಾದರೂ ತಮ್ಮ
ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಅರಸರ ಶವಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ
ಾಡಲಿ. ಆಗ ಾನು ಅದರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಸಿಸುವೆನು.”

ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ
10 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ಾಚಿಕೆಪಡುವಂತೆ ಆಲಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸು
ಮತು್ತ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲಿ. 11 ಾವು ನಡೆಸಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಆಲಯದ ರೂಪವನೂ್ನ,
ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ಅದರ ಆಗಮನ ಮತು್ತ ನಿಗರ್ಮನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ, ಸಕಲ ರಚ ಾವಿ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ
ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ, ಸವರ್ ನಿ ಾರ್ಣ ರೀತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಅವರು ಅದರ ಪೂಣರ್ಕ್ರಮವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕೈಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬರೆ.

12 “ಇದೇ ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಆ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇಗೋ, ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮವುಇದೇ.

ಯಜ್ಞವೇದಿಯನಿ ಾರ್ಣಕ್ರಮ
13 “ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಳದ ಪ್ರ ಾರ ಹೀಗಿರಬೇಕು.

(ಉದ್ದ ಳ ಅಂದರೆ ಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಉದ್ದ)
ಕೆಳ ಾಗದ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಳ,ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನ ಅಗಲ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಂದು ಳ, ಅಂಚಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಣ ದಿಂಡಿನ ಅಗಲವು
ಒಂದು ಗೇಣು; ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೀಠ. 14 ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರ ಎರಡು
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ಳ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಅಂಚಿನ ಅಗಲ ಒಂದು ಳ; ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಅಂತಸಿ್ತನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಳ, ಮೇಲಣ
ಅಂಚಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಳ. 15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಎತ್ತರವು ಾಲು ್ಕ ಳ; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳು ಇರಬೇಕು. 16ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹನೆ್ನರಡು ಳ ಉದ್ದವೂ,
ಹನೆ್ನರಡು ಳ ಅಗಲವೂ ಮತು್ತ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 17 ದೊಡ್ಡ
ಅಂತಸು್ತ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ, ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಸುತ್ತಣ
ದಿಂಡಿನ ಅಗಲವು ಅಧರ್ ಳ, ಕೆಳ ಾಗದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಚಿನ
ಅಗಲವು ಒಂದು ಳ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಮೆಟ್ಟಲುಗಳು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರಬೇಕು.”

ಯಜ್ಞವೇದಿಯಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
18 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ,
ರಕ್ತವೆರಚುವ ಸಂ ಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು ಾಗ
ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಲೇವಿಯರೂ, ಚಾದೋಕನ
ಸಂ ಾನದವರೂ, ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರೂ ಆದ ಾಜಕರಿಗೆ ನೀನು
ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೋಷ ಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡು
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 ಆಮೇಲೆ ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಲು ್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ, ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ
ದಿಂಡಿಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡು. 21ಮತು್ತ ದೋಷ ಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹೋರಿಯನು್ನ ನೀನು ಒಪಿ್ಪಸಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ
ಹೊರಗೆ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊ ಾ್ತದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸುಡಬೇಕು.
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22 “ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋತವನು್ನ
ದೋಷ ಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸು. ಹೋರಿಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದಂತೆ ಹೋತದಿಂದಲೂ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಬೇಕು 23 ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೂಮತು್ತ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನೂ್ನ
ಮಂದೆ ಳಗಿಂದಲೂ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು, ಾಜಕರು ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನು್ನ ಾಕಿ, ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 “ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಬಲಿ ಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.
ಾಜಕರು ಸಹ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನೂ್ನ

ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನೂ್ನ
ಮಂದೆ ಳಗಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. 26 ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 27 ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ,
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಾಜಕರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆನು” ಇದು

ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

44
ಪೂವರ್ ಾ್ವರದ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ

1 ತರು ಾಯ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೊರಗಿನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
“ಈ ಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು, ಇದನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದು,
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ಇದರಿಂದ ಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು
ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭು ೕ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಪಡ ಾಲೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದೇ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ

4 ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಆಲಯದಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದನು; ಆ ಾ, ಾನು
ನೋಡಿದಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯೂ,ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾನು ಬೋರಲು ಬಿದೆ್ದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಕಲ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೋ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ
ಪ್ರವೇಶವನೂ್ನ,ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗುಹೋಗುಗಳನೂ್ನ
ಗಮನಿಸು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ಆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
7 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ವಂಶದವರೇ,ನೀವುನನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ,
ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ
ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ
ಬರ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದು ಾಚಾರಗಳ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ದು ಾಚಾರಗಳು ಇನು್ನ ಾಕು.’ 9 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
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ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರೊಳಗೆ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾದ ಾರೂ
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು.

10 “ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಹೋದ ಲೇವಿಯರು
ಸಹ ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 11 ಅವರು ನನ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಪರಿಚಾರಕರೂ, ಮಂದಿರ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಆಗಿ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು;ಜನರಪಕ್ಷ ಾಗಿಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಪಶುವನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಮುಂದೆ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಾಪ ಾರಿ ಾದ ವಿಘ್ನ ಾದುದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೈಯೆತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.’
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13 ‘ಅವರು ನನಗೆ
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು; ನನ್ನ ಅತಿ

ಪವಿತ್ರ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಸಮೀಪಿಸ ಾರದು;
ತಮ ಾದ ಅವ ಾನವನೂ್ನ, ಾವು ನಡೆಸಿದ ದು ಾಚಾರಗಳ
ಫಲವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 14 ದೇ ಾಲಯದ ಸಕಲ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ತ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇವಕ ವೃತಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.

ಾಜಕರ ವಿಷಯ ಾದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು
15 “ ‘ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆ ಾಗ, ಲೇವಿಯರೂ,

ಚಾದೋಕನ ಸಂ ಾನದವರೂ ಆದ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ
ಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನನಗೆ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ನನ್ನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 16 ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆ
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ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಲಯದ
ಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸುವರು.
17 “ಅವರು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ,
ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಬೇಕು; ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾವ ಉಣೆ್ಣಯ ಉಡುಪೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು.

18 ಅವರು ತಲೆಗೆ ಾರಿನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ, ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಾರಿನ
ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಬೆವರುವ ಾವ
ಉಡುಪನೂ್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಾಗ ತಮ್ಮ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಗುಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡದಂತೆ. ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

20 “ಅವರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ; ಕೂದಲನು್ನ ಬೆಳಸದೆ,
ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 21 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ, ಾವ ಾಜಕನೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯ ಾರದು. 22 ಾಜಕರು ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ
ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು; ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದ ಕನೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಜಕನ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 23 ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ

ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗೂ ಅಶುದ್ಧಗಳ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ.
24 ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾಗ ಅವರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿಂತು, ನನ್ನ
ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತು್ತಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

25 “ಸತ್ತವರ ಹೆಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
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ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಆದರೆ ಸತ್ತ ತಂದೆ, ಾಯಿ, ಮಗನು,
ಮಗಳು, ತಮ್ಮ, ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ತಂಗಿ, ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 26 ಅಂಥವನನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೂ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.
27 ಅವನು ಸೇವೆ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬಲಿಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

28 “ಅವರಿಗೆ ಇದು ಾ್ವಸ ಾಗುವುದು, ಾನೇ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾವಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದು; ಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಆಸಿ್ತ. 29 ಅವರು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ;
ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿಯೇ ಇರಲೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹರಕೆ
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
30 “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳೂ ಅವರಿ ಾಗಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು
ದಲನೆಯ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. 31 ಾಜಕರು
ಾ ಾಗಿ ಸತು್ತ ಬಿದ್ದ ಅಥ ಾ ಾಡುಮೃಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ ಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.”

45
ದೇವರಿಗೆಮೀಸಲು ಭೂಮಿ

1 ನೀವು ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚು ಾಗ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ, ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಳ ಇರಲಿ. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 2 ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಐನೂರು
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ಳ ಉದ್ದದ, ಐನೂರು ಳ ಅಗಲದ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರುವುದು.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾದ ಭೂಮಿಯು
ಇರುವುದು. 3 ದಲು ಅಳೆದ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಪವಿ ಾ್ರಯಲವು ಇರಬೇಕು. 4 ಇದು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾಗವೂ; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಸಮೀಪಿಸುವಂತೆ,
ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಸೇವಕ ಾದಂಥ ಾಜಕರ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದು ಾಜಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ, ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. 5 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕ ಾದ
ಲೇವಿಯರು ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾಸಿಸುವಂತೆ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಳಉದ್ದವೂಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳಅಗಲದ ೕತ್ರವು
ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಐದು
ಾವಿರ ಳ ಅಗಲದ, ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳಉದ್ದದ ೕತ್ರವನು್ನ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಕಿ್ಕರುವುದು.

ಾಜನ ಸ್ವತು್ತ
7 ಾಜನ ಸ್ವತು್ತ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ೕತ್ರಕೂ್ಕ,

ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೂ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ನೀವು
ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ೕತ್ರದ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದು, ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಹರಡುವುದು,ಅದರಉದ್ದವುಪಶಿ್ಚಮದಿಂದಪೂವರ್ಕೂ್ಕ
ಒಂದು ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು. 8 ಅದು
ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಭೂ ಾ್ವಸ ಾಗುವುದು; ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
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ಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇಶದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕುಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಹಂಚುವರು.

ಾಜನ ಕತರ್ವ್ಯ
9 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ

ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇನು್ನ ಾಕು, ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿರಿ. ನನ್ನ ಜನರ ಾಧ್ಯತೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವ
ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
10 ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕಡಿಯೂ, ಾನ್ಯದ ಅಳತೆಯೂ, ರಸದ್ರವ್ಯದ ಅಳತೆಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 11 ಏಫಾ ( ಾನ್ಯದ ಅಳತೆ) ಮತು್ತ
ಬತ್ (ರಸದ್ರವ್ಯದ ಅಳತೆ) ಒಂದೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬತ್
ಎಂಬುದು ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಲು, ಏಫಾ ಎಂಬುದು
ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಲು; ಈ ಎರಡೂ ಹೋಮೆರ್
ಅಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ತೊಲೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ
ತೂಕ ಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲವ ಾನೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ, ಇಪ್ಪತೆದು
ಅಥ ಾ ಹದಿನೈದು ತೊ ಾ ತೂಕ ಾ್ದಗಿರಲಿ.”

13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು

ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ ಗೋದಿಯಲಿ್ಲ ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಆರನೆಯ
ಒಂದು ಾಲು; ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ ಜವೆಗೋದಿಯಲಿ್ಲ
ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಆರನೆಯ ಒಂದು ಾಲು. 14 ಒಂದು ಬತ್
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾಗವೆಷೆ್ಟಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್
ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಥ ಾ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಲು.
(ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್) 15 ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ನೀ ಾವರಿಯ ಹು ಾ್ಗವಲಿನ ಒಂದು ಕುರಿ;
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ಇವುಗಳನು್ನ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಬಲಿ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ.
17 ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ಾನನೈವೇದ್ಯ
ಾನನೈವೇದ್ಯ, ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಅರಸನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ;
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ದೋಷ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶು, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಪಶು, ಇವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ.

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಲಿಗಳು
18 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ದಲನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ, ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.
19 ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಗಿಲ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೂ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 20ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಾಡಿ,
ಾ ಾದರೂ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪನಿಂ ಾಗಲಿ, ಬುದಿ್ಧಹೀನರ

ಅವಿವೇಕದಿಂ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೋಷವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

21 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಏಳು
ದಿನದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಬೇಕು. 22 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ದೇಶದ
ಜನರೆಲ್ಲರ ನಿಮಿತ್ತವೂ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
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ಹೋರಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲಿ. 23 ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಏಳು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒದಗಿಸಲಿ ಮತು್ತ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಕೊಡಲಿ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ
ಸಂಗಡ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಆ ಾರು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.

25 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅದೇ ಕ್ರಮದಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು.”

46
ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಮತು್ತ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

1 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾರದೊಳಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. 2 ಾಜನು
ಹೊರಗಿನ ಕೈ ಾಲೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಾಗಿಲಿನ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಾನು ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಾಜಕರು ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಗಿಲಿನ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ,

ಆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. ಅ ದಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾರದು. 3 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇಶದ ಜನರು ಆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಾ್ವರದ
ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖ ಾಗಿ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ. 4 ಸಬ್ಬತ್
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ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 5ಟಗರಿನೊಡನೆ
ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಕುರಿಗ ಡನೆ ಕೈಯ ಾದಷು್ಟ
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ,ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟಗೆಆ ಾರು ಸೇರಿನಂತೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಲಿ. 6 ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಆರು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 7 ಮತು್ತ ಹೋರಿ ಡನೆ
ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಕುರಿಗ ಡನೆ
ಕೈ ಾದ್ದಷು್ಟ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆ ಾರು
ಸೇರಿನಂತೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ದೇ ಾಲಯದ ಆಗಮನ ನಿಗರ್ಮನದ ಕ್ರಮ, ವಿವಿಧ
ನಿಯಮಗಳು

8 “ಅರಸನು ಪ್ರವೇಶ ಾಡು ಾಗ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕೈ ಾಲೆಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಅದೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ

ಹೋಗಬೇಕು. 9 ದೇಶದ ಜನ ಾದರೋ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಉತ್ತರ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು ದ ಣ ಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಣದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು ಉತ್ತರ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಾಗಿಲಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅರಸನು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಅವರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. 11 ಅರಸನು
ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೋರಿ ಡನೆ ಮೂವತು್ತ
ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಕುರಿಗ ಡನೆ ಕೈ ಾದ್ದಷು್ಟ
ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆ ಾರು ಸೇರಿನಂತೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 12 ಅರಸನು
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ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ
ಅವನಿ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅವನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಹೊರಡಲಿ. ಹೊರಟ
ಮೇಲೆ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ನಿತ್ಯಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ

13“ನೀನುಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 14 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಾನ್ಯ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಐದು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಅದನು್ನ ಕಲಸುವುದಕೆ್ಕ
ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನೀನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ.
ಇದು ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 15 ಾಜಕರು ಕುರಿಯನೂ್ನ,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ
ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”
ಅರಸನ ಸ್ವತು್ತ ಪ ಾಧೀನ ಾಗ ಾರದು

16 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಅರಸನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ತಂದೆಯ ಾ್ವಸ ಾದ
ಾರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕು ್ಕ ಬರುವುದು, ಅದು ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಾ್ವಸವೇ. 17 ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ* ಅದು ಅವನ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದು; ಆ ಮೇಲೆ
ಅದು ಪುನಃ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನ

* 46:17 46:17 ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇದು ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ ಾಗಿದು್ದ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ ಾಗಿದು್ದ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಮತು್ತ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯವಷರ್ ಾಗಿದೆ.
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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವತು್ತ ಅವರಿಗೇ ಸೇರುವುದು. 18ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು
ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸ ಾರದು. ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ
ವಿ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಭೂಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು.

ದೇ ಾಲಯದ ಾಕ ಾಲೆಗಳು
19 “ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ

ಪ್ರವೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿಯೂ,
ಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ

ಬರ ಾಡಿದನು. ಇಗೋ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ
ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿತು್ತ.” 20 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ ಾಜಕರು
ಅಪ ಾಧ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಬೇಯಿಸಿದ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು
ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ತರು ಾಯ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ,
ಅಲಿ್ಲನ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಇಗೋ, ಅಂಗಳದ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಒಳ ಅಂಗಳವು ಾಣಿಸಿತು. 22 ೌದು, ಅಂಗಳದ ಾಲು ್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಲ್ವತು್ತ ಳ ಉದ್ದದ, ಮೂವತು್ತ ಳ
ಅಗಲದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಂಗಳಗಳು ಇದ್ದವು; ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲನ ಆ
ಾಲು ್ಕ ಅಂಗಳಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು. 23 ಅವುಗ ಳಗೆ
ಸುತ್ತಲು, ಅಂದರೆ ಆ ಾಲು ್ಕ ಅಂಗಳಗಳ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲು ಕಲಿ್ಲನ
ಾಲುಗಳುಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಲೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದವು. 24 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ಇವು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು.
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ತಂದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ಬೇಯಿಸಿದ ಾಕ ಾಲೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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47
ದೇವ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರ ಾಹ

1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ
ಕರೆದು ತಂದನು. ಆ ಾ, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಹೊಸಿ್ತಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ
ನೀರು ಹೊರಟು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. (ದೇವ ಾ್ಥನವು
ಪೂ ಾರ್ಭಿಮುಖವಷೆ್ಟ) ಆ ನೀರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 2ಆಗ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು

ತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಲು ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯುವ
ನೀರು ಾಣಿಸಿತು.

3ಆ ಪುರುಷನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರಿದು ಾವಿರ ಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ
ಾಟಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಲು ಮುಳುಗುವಷಿ್ಟತು್ತ. 4 ಅವನು
ತಿರುಗಿ ಾವಿರ ಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿಸು ಾಗ,
ಆ ನೀರು ಣ ಾಲಿನವರೆಗೆ ಇತು್ತ. ಅವನು ತಿರುಗಿ ಾವಿರ
ಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿಸು ಾಗ, ಆ ನೀರು

ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 5 ಅವನು ಮತೆ್ತ ಾವಿರ ಳ ಅಳೆದನು.
ಅದು ನನಿ್ನಂದ ಾಟ ಾಗದ ನದಿ ಾಗಿತು್ತ; ನೀರು ಆಳ ಾಗಿ
ಈಜಾಡುವಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿತು್ತ, ಾಟ ಾಗದ ನದಿ ಾಗಿತು್ತ. 6ಆಗ
ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನದಿಯದಡಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.

7 ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಆ ಾ, ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. 8 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, “ಈ ಪ್ರ ಾಹವು ಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು,
ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಗೆ ಇಳಿದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ
ಹರಿಯುವುದು. ಈ ನೀರು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರಲು ಅದರ ನೀರು
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ಸಿಹಿ ಾಗುವುದು. 9ಈ ನದಿಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಜಲಜಂತುಗಳು
ಬದುಕಿ ಾಳುವವು; ಮೀನುಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿರುವವು. ಈ
ನೀರು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬೀಳಲು, ಆ ನೀರೂ ಸಿಹಿ ಾಗುವುದು. ಈ
ನದಿಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹರಿದರೂ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಜೀವವುಂಟಾಗುವುದು. 10ಆಗ
ಆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬೆಸ್ತರು ನಿಂತಿರುವರು; ಏನ್ ಗೆದಿಯಿಂದ
ಏನ್ ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೆ ದಡವೆ ಾ್ಲ ಬಲೆ ಾಸುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು;
ಬಗೆಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು ಮ ಾ ಾಗರದ ಮೀನುಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಸಿಕು ್ಕವವು. 11 ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಕೆಸ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳು, ಕೊಳಚೆಗಳು ಸಿಹಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಪಿ್ಪನ
ಗಣಿ ಾಗುವುವು. 12 ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳ ತನಕ ಸಕಲ
ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು. ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಹಣು್ಣ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ; ನದಿಯ ನೀರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು
ಬರುವ ಾರಣ ಅವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಹೊಸ ಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸುವವು; ಅವುಗಳ ಹಣು್ಣ ಆ ಾರಕೂ್ಕ, ಸೊಪು ್ಪ ಔಷಧಕೂ್ಕ
ಉಪ ೕಗ ಾಗುವುದು.”

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಮೇರೆಗಳು
13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಡು ಾಗ ಮುಂದಿನ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ೕಸೇಫಿಗೆ ಎರಡು ಾಲು ಸೇರಲಿ. 14 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿಯೇ
ಇರುವುದು.

15 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಮೇರೆಗಳುಹೀಗಿರಬೇಕು,ಉತ್ತರದಮೇರೆಯು
ಮ ಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿ ಹೆತೊ್ಲೕನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಚೆ ಾದಿಗೆ ಸೇರುವುದು. 16ಹ ಾತ್, ಬೇರೋತ, ದಮಸ್ಕದವರೆಗೂ
ಹ ಾತಿನಮೇರೆಗೂಮಧ್ಯ ಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ರಯಿಮ್ಎಂಬಊರುಗಳ
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ಮೇಲೆ ಹ ಾ್ರನಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಚೇರ್ ಹತಿ್ತೕಕೋನಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 17 ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಮಸ್ಕದ ಮೇರೆಯ ಹಚರ್ ಐನೋನಿನವರೆಗೆ
ಹಬು್ಬವುದು. ಅದರಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹ ಾತಿನ ಾ್ರಂತ್ಯವಿರುವುದು.

18 “ಇದು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ: ಹ ಾ್ರನ್, ದಮಸ್ಕ,
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಇವುಗಳಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನ್ಹೊಳೆಯುಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. ಉತ್ತರಮೇರೆಯಿಂದ

ದ ಣ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ನೀವು ಗುರುತು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಇದು
ದ ಣದ ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ: ದ ಣದ ಮೇರೆಯು ಾ ಾರಿನಿಂದ
ಹೊರಟು, ಮೆರೀಬೋತ್ ಾದೇಶಿನ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುವ ನದಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮ ಾ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬೇಕು. 20ಇದು ಪಶಿ್ಚಮದಮೇರೆ ಾಗಿದೆ. ಹ ಾತಿನ ಾರಿಗೆ
ಎದುರಿನ (ಕ ಾವಳಿಯ) ತನಕ ಮ ಾ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 21 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಕೂ್ಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 22 ನಿಮಗೂ,
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ
ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೂ ದೇಶವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗ ಳಗೆ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಲಿ.
23 ಾವ ಕುಲದಲಿ್ಲ ವಿದೇಶಿಯು ಪ್ರ ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಇದು ಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

48
ದೇಶದ ಹಂಚುವಿಕೆ

1 ಹಂಚುವಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ.
ದೇಶದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹ ಾತ್ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರ ಾನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಾಗವಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯು ಹೆತೊ್ಲೕನಿನ
ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು, ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯನು್ನ ಾಟಿ,
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ದಮಸ್ಕದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಚರ್ ಏ ಾನಿನವರೆಗೆ ಹಬು್ಬವುದು.
ಅದರ ಕಡೆಗಳು ದೇಶದ ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮಗಳ ಮೇರೆಗಳ ತನಕ
ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವವು.

2 ಾನಿನ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಆಶೇರಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

3 ಆಶೇರಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

4 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

5ಮನಸೆ್ಸಯ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

6 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ರೂಬೇನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

7 ರೂಬೇನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾಲು.

8ಯೆಹೂದದಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಲು ಇರುವುದು. ಅದರ
ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದವು, ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ
ಕುಲಗಳ ಾಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವಿರುವುದು.

9 ನೀವು ಮೀಸಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಲಿನ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ
ಳವು ಮತು್ತ ಅಗಲವು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಾಗಿದೆ.

10ಮೀಸ ಾದ ಆಪವಿತ್ರ ೕತ್ರವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳವು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲವು, ದ ಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವಿರುವುದು. 11 ಆ
ೕತ್ರವು ಚಾದೋಕನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ, ನನ್ನ
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ಆಲಯದ ಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವರೂ ಆದ ಾಜಕರಿಗೇ
ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆ ಾಗ, ಲೇವಿಯರೂ
ತೊರೆದಂತೆ ಇವರು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 12ಲೇವಿಯರ ಾಲಿನಮೇರೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಆ ೕತ್ರವು ಅತಿ ಪವಿತ್ರವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮೀಸಲೂ
ಆಗಿ ಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.

13ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳಅಗಲದಒಂದು ಾಲು ಾಜಕರ ಾಲಿನಮೇರೆಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. ಈ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆ
ಎಷೆ್ಟಂದರೆ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಳ ಾಗಿದೆ. 14 ಆ ೕತ್ರವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಾರ ಾರದು
ಮತು್ತ ಬದ ಾಯಿಸಲೂ ಾರದು. ದೇಶದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಕೊಡ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
15 ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದದ ಆ ೕತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ

ಮೀಸಲು ಾಲಿನ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಐದು ಾವಿರ ಳ
ಅಗಲದಭೂಮಿಯುಮೀಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಜನರ
ನಿ ಾಸಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಪಟ್ಟಣವು
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರಲಿ. 16 ಪಟ್ಟಣದ ಅಳತೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು:
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳವು, ದ ಣದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳವು;ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳವು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳವು ಇರಬೇಕು. 17 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರದೇಶವಿರಬೇಕು. ಅದರ ಅಗಲವು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ
ಳವು, ದ ಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಳವು, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ

ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಳವು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಳವು
ಇರಬೇಕು. 18ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,ಅದಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟಉಳಿದ
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ಭೂಮಿಯಉದ್ದವು ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಳವು, ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿಯು ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರದ

ಮೇರೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆಆ ಾರ ಾಗುವುದು. 19ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾವ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬಿತು್ತವರು. 20ಮೀಸ ಾದಪೂಣರ್ ೕತ್ರದ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ
ಳವು, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಮತು್ತ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ

ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟು್ಟ, ಭೂಮಿ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು.

21 ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರದ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯು ಅರಸನ
ಾ ಾಗಿರಲಿ. ಆ ಾಲು ಮೀಸ ಾದ ೕತ್ರದ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದವು,ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಳ ಉದ್ದವು, ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಲಗಳ ಾಲಿನಷು್ಟ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಹಬು್ಬವುದು; ಅದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ. ಪವಿ ಾ್ರಲಯವೂ ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು. 22ಅರಸನ ಾಲಿನ ಎರಡು ಾಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರ ಾಲಿನ (ಬಡಗಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯ (ತೆಂಕಣ) ಮೇರೆಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ
(ತೆಂಕಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ (ಬಡಗಣ) ಮೇರೆಯವರೆಗೆ
ಅರಸನ ಾಲು ಹರಡಿರುವುದು.

23 ಉಳಿದ ಕುಲಗಳ ಾಲಿನ ಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ, ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

24 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಸಿಮೆ ೕನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

25 ಸಿಮೆ ೕನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಇ ಾ್ಸ ಾರಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
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26ಇ ಾ್ಸ ಾರಿನಮೇರೆಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಜೆಬುಲೂನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

27 ಜೆಬುಲೂನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಾದಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.

28 ಾದನ್ ಮೇರೆಯು ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, ದ ಣದ ಮೇರೆಯು
ಾ ಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೇರೀಬತ್ ಾದೇಶಿನ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿ,

(ಐಗುಪ್ತದ ಮುಂದಣ) ನದಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮ ಾ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಸೇರುವುದು.

29ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ದೇಶವು ಇದೇ. ಕುಲಗಳ ಾಲುಗಳು ಇವೇ. ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಗಳು

30 ಪಟ್ಟಣದ ನಿಗರ್ಮನ ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದ
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು ಳ ಾಗಿದೆ.
31 ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ ಆ ಾ

ಹೆಸರುಗಳು ಇರಲಿ; ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು
ರೂಬೇನ್ ಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಯೆಹೂದ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು
ಲೇವಿಯರ ಾಗಿಲು.

32 ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದವು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು
ಳ ಾಗಿದೆ;ಅದರಲಿ್ಲಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು;ಒಂದು ೕಸೇಫನ
ಾಗಿಲು; ಇನೊ್ನಂದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ಾನಿನ
ಾಗಿಲು.
33 ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉದ್ದವು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು ಸಿಮೆ ೕನನ
ಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು
ಜೆಬುಲೂನಿನ ಾಗಿಲು.

34 ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿಯ ಉದ್ದವು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು ಾದಿನ ಾಗಿಲು,

ಇನೊ್ನಂದು ಆಶೇರಿನ ಾಗಿಲು,ಮತೊ್ತಂದು ನಫಾ್ತಲಿನ ಾಗಿಲು.
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35ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಳವು;ಅದನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವನ ನೆಲೆ*” ಎಂದು
ಹೆಸ ಾಗುವುದು.

* 48:35 48:35ಯೆಹೋವನ ನೆಲೆಯೆಹೋವ ಶ ಾ್ಮ.



clxii
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